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Hankenumero 15905
Päätös 29.6.2016 / 91519, muutos 16.5.2018
Ohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Ohjelman toimenpide Yhteistyö 16.0
Hankkeen toteutusalue Hämeen ELY-keskuksen alue, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat
Ajalta 15.11.2015 – 31.12.2018

Hanke on yhteistyöhanke, jossa toteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Luonnonvarakeskus
(Luke) ja Koulutuskeskus Salpaus (Salpaus). Hankkeen hakija on Hämeen ammattikorkeakoulu oy.
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1. Toteuttajan nimi
Hanke on yhteistyöhanke, jossa toteuttajina olivat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK),
Luonnonvarakeskus (Luke) ja Koulutuskeskus Salpaus (Salpaus). Hankkeen hakijana oli HAMK ja Luke sekä
Salpaus olivat tuensiirtokumppaneita.

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
Hankkeen nimi on Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä. Hankenumero on
15905. Päätös 29.6.2016 / 91519, muutospäätös 16.5.2018.

3. Yhteenveto hankkeesta
Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä (InnoRuoka) – hanke toteutettiin
15.11.2015 – 31.12.2018 Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Hanketta rahoitti Hämeen ELY-keskus MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020. Toteuttajina olivat HAMK, Luke ja Koulutuskeskus
Salpaus, joista HAMK oli hankkeen hakija.
Hankkeen tavoitteena oli edistää innovaatioiden eli uudistusten syntymistä ja ruokaketjun toiminnan
resurssiviisasta kehittämistä. Etsimme yhdessä uusia ratkaisuja ruokaketjun toimijoiden käyttöön: kokeilut ja
yhteistyö ruokaketjussa, luomutuotannon edistäminen, tutkimustiedon levittäminen ja soveltaminen,
osaamisen lisääntyminen ja esimerkit resurssiviisaista ja kannattavista toimintatavoista ruokaketjussa sekä
uudet hankeaihiot.
Sisällöllisesti hanke oli jaettu kuuteen teemaan: resurssiviisas toimintatapa, elintarvikeketjun tutkimus- ja
kehitysyhteistyö, maatilojen innovaatiot, luomutuotanto sekä hankeaikana nousseet teemat luomuun
siirtyminen ja siihen valmistautuminen sekä uudet digitaaliset sovellukset ja automaatio hyötykäyttöön. Osa
teemoista oli jaettu eri näkökulmiin. Resurssiviisas toimintatapa sisälsi kolme näkökulmaa HAMK Mustiala
viljelyn ja ruokinnan järjestäminen, kotimainen kasviproteiini ja työhyvinvointi ja eläinten hyvinvointi.
Toimenpiteet olivat innovaatioverstaat, havainto- ja luentopäivät, ruokatapahtumat ja opintomatkat.
Hankkeessa toteutettiin 14 innovaatioverstasta, 20 havainto- ja luentopäivää, opintomatkat VarsinaisSuomeen ja Tanskaan sekä 5 ruokatapahtumaa. Ammattikeittiökäyttöön on kehitetty yli 20 ohjetta
kotimaisesta härkäpavusta ja keltaisesta herneestä. Näistä ohjeista 15 on julkaistu JAMIX-järjestelmässä ja
kaikki ruoka- ja leivontaohjeet on julkaistu Kasvua Hämeessä-sivustolla. Ohjeet ovat saaneet loistavaa
palautetta ja herättäneet suurta mielenkiintoa alan toimijoissa. Ruokailijoita tullut palaute on myös ollut
erinomaista: annosten makua on kehuttu ja on todettu, että kun pääsee itse maistamaan, niin ennakkoluulot
poistuvat. Nämä raaka-aineet sopivat myös grilliruokiin, josta osoituksena on toimiva Vegegrilli-konsepti.
Luken tutkijat olivat käytettävissä koko hankkeen ajan ja uusimpia tutkimustuloksia esiteltiin laajalla rintamalla
23 tilaisuudessa. Palkokasvit elintarvikkeena -opas ilmestyi Luken julkaisemana sekä paperilla että verkossa.
HAMK Mustialan opetusmaatilan siirtyminen luomuun keväällä 2018 edistää luomutuotannon lisääntymistä
Hämeessä. Uusia kehittämishankeaihoita syntyi hankkeen aikana neljä, yritysryhmähankeaihoita ei syntynyt.
Hankkeessa toteuttajien välinen yhteistyö toimi erinomaisesti ja jokaisella toteuttajalla oli omat osaamis- ja
vahvuusalueensa. Yhteistyötä tehtiin myös muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Tilaisuuksiin osallistui
lähes 600 asiantuntijaa ja viljelijää. Osaa hankkeen teemoista vie jatkossa eteenpäin Luomussa vara parempiruokaa ja digi hyötykäyttöön hanke.
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4. Raportti
4.1.

Hankkeen tavoitteet

InnoRuoka-hanke kuuluu Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä- teemaohjelman hankkeisiin. Teemaohjelman
tavoitteena on parantaa hämäläisen alkutuotannon kilpailukykyä, lisätä ruokaketjun toimijoiden osaamista ja
yhteistyötä sekä parantaa tiedonvälitystä ja vahvistaa kestävän hämäläisen ruuantuotannon asemaa
maakunnassa.
Teemaohjelman visio on ” Hämeen ruokatuotanto on kilpailukykyistä, kiinnostavaa ja hyödyntää vastuullisesti
alueen resursseja ja luo alueelle hyvinvointia. Asiakas tuntee ja arvostaa Hämeessä tuotettua ruokaa”.
Tässä hankkeessa oli tavoitteena edistää innovaatioiden eli uudistusten syntymistä ja ruokaketjun toiminnan
resurssiviisasta kehittämistä.

4.2.

Hankkeen toteutus

Sisällöllisesti hanke oli jaettu kuuteen teemaan, joista neljä oli määritelty hankesuunnitelmassa ja kaksi teemaa
oli jätetty vapaaksi hankeaikana nouseviin kokonaisuuksiin. Teemat olivat resurssiviisas toimintatapa,
elintarvikeketjun tutkimus- ja kehitysyhteistyö, maatilojen innovaatiot, luomutuotanto sekä hankeaikana
nousseet teemat luomuun siirtyminen ja siihen valmistautuminen sekä uudet digitaaliset sovellukset ja
automaatio hyötykäyttöön. Teemat oli jaettu eri näkökulmiin (Kuva 1). Kaikkiin teemoihin liittyen järjestettiin
useita tilaisuuksia.

Kuva 1. Teemat vihreällä (6 kpl) ja näkökulmat sinisellä (14 kpl). Teema ja siihen kuuluvat näkökulmat
ympyröity.
Hankkeessa järjestettävien tilaisuuksien määrille oli asetettu seuraavat tavoitteet: innovaatioverstaat 11 kpl,
havainto- ja luentopäivät 12 kpl, opintomatkat 2 kpl ja virtuaaliopintomatkat 2 kpl. Opintomatkoista toinen
kotimaan matka ja toinen ulkomaan matka. Tilaisuuksia järjestettiin seuraavasti: Innovaatioverstaat 15 kpl,
havainto- ja luentopäivät 24 kpl, opintomatkat 3 ja ruokatapahtumat 5 kpl. Tilaisuudet eritelty taulukossa 1.
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Innovaatioverstaisiin ja havainto- ja luentopäiviin sekä opintomatkoihin osallistui 600 henkilöä (asiantuntijoita,
viljelijöitä, yrittäjiä jne) ja 200 HAMKin ja HAMin maaseutuelinkeinojen opiskelijaa. Osallistujia on eritelty
tarkemmin kohdassa 4.4. Tulokset.
Hankkeen toimenpiteet on listattu yksityiskohtaisesti kohdassa 4.2.1.1 Innovaatioverstaat ja työpajat, 4.2.1.2
Havainto- ja luentopäivät, 4.2.1.3 Opintomatkat ja 4.2.1.4 Ruokatapahtumat.
Taulukko 1. Eri vuosina järjestettyjen tilaisuuksien määrät.
Tilaisuus
Innovaatioverstaat
Verstaat, joissa
päävastuu muilla
hankkeilla
Havainto- ja
luentopäivät
Luentopäivät,
joissa päävastuu
muilla hankkeilla
Opintomatkat
- kotimaa
- ulkomaa
- virtuaali
Ruokatapahtumat

Tavoite
11

2016
4
1

2017
5

2018
5

Yhteensä
14
1

12

6

6

8

20

1

1

2

4

1
1
2

1
1
1
1

2

2

1
1
1
5

4.2.1. Toimenpiteet
Hankkeessa toteutettiin kolmea eri hankesuunnitelmassa esitettyä toimenpidettä: innovaatioverstaat,
havainto- ja luentopäivät sekä opintomatkat. Näiden lisäksi järjestettiin ruokatapahtumia, joissa pääosassa oli
hankkeessa innovoidun reseptiikan käyttö erilaisissa yhteyksissä.
Noin puolet tilaisuuksista järjestettiin yhdessä muiden hankkeiden tai organisaatioiden kanssa. Yhteistyön
laajuus vaihteli eri tilaisuuksissa, joissakin tilaisuuksissa yhteistyö koski markkinointia tai suunnittelua, joissain
tapauksissa tilaisuus konkreettisesti toteutettiin yhdessä. Kaikissa tapauksissa tämä on resurssien käytön
kannalta järkevää, saadaan isompia ja näyttävämpiä tapahtumia, voidaan jakaa kuluja sekä tapahtuman eri
toimintojen toteuttamiseen on enemmän osaamista ja käsipareja, luennoitsijat tulevat mieluummin ja
saadaan myös enemmän osallistujia. Pahin vaihtoehto olisi kaksi hyvin saman tyyppistä tapahtumaa eri
tahojen järjestämänä samoihin aikoihin.

4.2.1.1.

Innovaatioverstaat ja työpajat

Innovaatioverstaita järjestettiin 14 kpl ja oltiin mukana Valkuaisfoorumihankkeen pääosin järjestämässä
tilaisuudessa helmikuussa 2016. Tilaisuuksien materiaalit löytyvät Kasvua Hämeessä –sivustolta tapahtumaarkistosta.
Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2.) tilaisuudet aikajärjestyksessä. Osallistujat on jaoteltu osallistujat =
asiantuntijat ja viljelijät, opiskelijat = HAMK tai HAMI maaseutuelinkeinojen opiskelijat.
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Taulukko 2. Innovaatioverstaat ja työpajat.
Tilaisuuden nimi

Aika

Paikka

Viljelyn ja ruokinnan
järjestäminen – Case
Hamk Mustiala
Hullun rohkea rokan
myy – nuorten ideat
esiin
Miten edistetään
luomua Hämeessä?
Viljelijän voimaverstas
– kuinka johdan
itseäni muutoksessa?
Koulutuksen pilotointi
Hyvinvoiva maatila
2020
Luomu ja
kasviproteiini
ammattikeittiöissä
Pellolta pöytään
kasvipohjaiset
uutuustuotteet
ammattikeittiöihin
Liiketoimintaa
villiyrteistä ja
luonnontuotteista
Hämeessä
Tarinalla arvoa
tuotteelle
Digikävelyt
maitotiloilla
Digikävely
kasvinviljelytilalla
Yrityksesi asiakkaan
silmin
Ympäristöjohtaminen
voimavaraksi
Jauhopukkikakkua,
kärpäsrehua vai
kuhnurikeittoa?
Hyönteistutkimuksesta
uutta liiketoimintaa
Hämeeseen

13.4.2016

Mustiala

Osallistujat /
Opiskelijat
13 + 14

27.5.2016 –
28.5.2016

Tammela

11 + 3

26.10.2016

Mustiala

17 + 4

16.11.2016,
12.1.2017,
6.3.2017,
18.4.2017
3.2.2017

Hämeenlinna,
Hämeenlinna,
Asikkala,
Lahti
Hämeenlinna

18
19
11
12
24

9.2.2017

Lahti

46

12.4.2017

Hämeenlinna

27

30.5.2017

Jokioinen

19

8.11.2017

Mustiala

16 + 21

16.1.2018 ja
18.1.2018
28.6.2018

Lammi ja
Hausjärvi
Janakkala

10 ja 11

Boosti ja HYMY –
hankkeet
ELINA-hanke

15 + 1

ELINA-hanke

23.2.2018

Hyvinkää

7+2

Boosti ja HYMY –
hankkeet

5.3.2018

Hämeenlinna

22

13.11.2018

Jokioinen

28 + 1

Kotimainen
kasviproteiini

12.2.2016

Jokioinen

16

7

Yhteistyötahot

MELA,
Kasvua Hämeessä
teemaohjelma -hanke
Kasvua Hämeessä
teemaohjelma- hanke

Kasvua Hämeessä
teemaohjelma -hanke

Valkuaisfoorumihanke päävastuussa
järjestämisestä

4.2.1.2.

Havainto- ja luentopäivät

Havainto- ja luentopäiviä järjestettiin 25 kpl (Taulukko 3). Tilaisuuksien materiaalit löytyvät Kasvua Hämeessä
–sivustolta tapahtuma-arkistosta. Lähes kaikista tilaisuuksista tehtiin vuorovaikutteisia: esittelypisteitä,
tutustumiskohteita, maistelulounaita sekä ryhmätehtäviä.
Taulukko 3. Havainto- ja luentopäivät.
Tilaisuuden nimi

Aika

Paikka

Salpaus Goes ESAkasvislounas

28.4.2016

Lahti

Osallistujat/
Opiskelijat
Palaute saatiin
32:lta
lounastajalta
10

Juuresten prosessointi 9.6.2016
demopäivä
Tilavierailu-päivä –
29.6.2016
maatilojen innovaatiot
Venna ja Suomisen Maito
sekä Tupamäen tila
Luomua ilman muuta –
11. -13.8.2016
teemalla yhteisosasto
Lepaa2016 tapahtumassa
- osastolla päivittäin
asiantuntijapuheenvuoroja

Jokioinen

Kotimainen
kasvivalkuainen
ammattikeittiöissä
Pienryhmäohjaajakoulutus

6.10.2016

Lahti

34

7.11.2016
2.12.2016
13.1.2017
10.11.2016

Hämeenlinna
verkko
verkko
Asikkala

16
16
16
21

23.1.2017
20.3.2017
4.4.2017

Mustiala
Hyvinkää
Mäntsälä

48 + 24
16

29.3.2017

Jokioinen

27

25.8.2017

Hämeenlinna

10

5.9.2017

Tuulos

29

6.9.2017

Mustiala

24

Tuotekehitystä herne- ja
härkäpaputuotteilla
Pellolta maitoa tilasäiliöön
Luomuun siirtyminen
tilavierailut Knehtilä ja
Peltomäki
Tutkittua tietoa
elintarvikkeista
Rahat riittämäänbudjetoinnistako apua?
Välitä viljelijästä treffit

Luomupäivä Mustialassa –
alueellisten
kehittämistarpeiden
kartoittaminen

Kaarina ja
Tarvasjoki

Ravintola ESA

14

Lepaa Hattula

8

Yhteistyötahot

ProLuomu,
Luomuliitto,
Tuoreverkko, Kasvua
Hämeessä –
hankkeet ja MMM:n
luomutoimijat

Asikkalan kuntaruokapalvelut

MELA, Kasvua
Hämeessä
teemaohjelma –
hanke
Luomupuuron
syönnin MEtapahtumaan
samana päivänä
osallistuttiin
Salpauksessa ja
Mustilassa

Excell ja Powerpoint –
vastauksia kysymyksiin
Tämän päivän teknologia
kotieläintiloilla –
automaatio ja
digitalisaatio
Luomun tietotarpeet ja
Automaatio- ja
digitalisaatio
kasvinvilejlytiloilla
Muutakin kuin papupataa
– palkokasvien käyttö
elintarvikkeena
Kokemuksia luomuun
siirtymisestä – keinoja
viljelyn tueksi
Videopaja – julkaise
verkossa livestreamaus,
youtube ja instagram
Kotimaisen
kasvivalkuaisen käyttö
ammattikeittiössä
Reseptejä biotalouteen
päivässä sessio
Ruokaketjusta koko menukehittämistoimintaa läpi
ruokaketjun

8.1.2018

verkossa

6

8.2.2018

Mustiala

28 + 48

17.4.2018

Mustiala

28 + 25

30.5.2018

Jokioinen

27

13.9.2018

Mustiala

39 + 120

21.10.2018

Hämeenlinna

7

23.11.2018

Lahti

29.11.2018

Hämeenlinna

iltapäivän
sessioista ei
kerätty
osallistujalistaa
arvio 50 - 60
henkilöä.

Kasvua Hämeessä
hankeperheen
hankkeet ja Tietoa ja
tuottoa
pienteurastamoihin
ja Laatua ja
kirkkautta
pienpanimoihin

Vaihtoehtoja
lannoitukseen kierrätysravinnepäivä
Pienmeijeripäivät
Puustia Pisnekseen

9.12.2016

Hämeenlinna

55

10.2.2017
8.3.2018

Pälkäne
Mustiala

24
34

Pellon kasvu kuntoon

14.3.2018

Hämeenlinna

41 + 27

ELINA-hanke
päävastuussa
päivästä
Pienjuustolayhdistys
päättoteuttaja HYMY
ja yhteistyössä
monet hämäläiset
toimijat
ELINA – hanke
päävastuussa
päivästä

9

Uudet
hevoskasvattajat –
hanke

ELINA-hanke

4.2.1.3.
Opintomatkat
Toteutettiin kahden päivän kotimaanmatka sekä kolmen päivän ulkomaanmatka Tanskaan. Matkoille
osallistujat olivat pääosin Kasvua Hämeessä hankkeiden toimijoita (Taulukko 3).
Taulukko 4. Opintomatkat. Taulukon alapuolella kuvia matkoilta.
Opintomatkat
Kotimaanmatka:
Vaihtoehtoja
Varsinais-Suomesta
Ulkomaanmatka
Luomuopintomatka
Tanska
Virtuaaliopintomatka
Luomumessut
Tanska

Aika
19. -20.6.2017

Osallistujat
12

8. -10.8.2018

14

Erillinen matkaraportti tehty ja palaute ja
yhteenveto alla.
Erillinen matkaraportti tehty ja palaute ja
yhteenveto alla.

6.-7.3.2016

Lyhyitä videoklippejä Kasvua Hämessä Facessa.
Jukka Turta Koulutuskeskus Salpauksesta kuvasi.
Livevideoiden kanssa on edelleen joitain
ongelmia laitteiden ja sovellusten
yhteensopivuudessa. Kaikilla älypuhelimilla ei
pystynyt lähettämään esim. facebookin
livevideota. Työpuhelimissa olevat estot ja
datarajoitukset ovat haaste mobiilidatan
käytölle. Samoin mobiilidatan käytön
aiheuttamien kustannusten selvittäminen
etukäteen oli myös hankalaa ja aiheutti
epävarmuutta, että miten ulkomailla voi toimia.

Kuvat 2 ja 3. Lypsylampaita laitumella SikkaTalussa Rymättylässä ja Qvidjan eli Kuitian
kartanon toimintaperiaate.
Palaute ja yhteenveto: Vaihtoehtoja Varsinais-Suomesta 19. – 20.6.2017
Kohteita pidettiin mielenkiintoisina ja erilaisina. Hyvää palautetta tuli myös eri toimijoiden tapaamisesta
Tuorlassa. Asioita käsiteltiin erilaisesta näkökulmasta kuin tavallisesti.
Viljelijöiden haastattelututkimusta pidettiin mielenkiintoisena, mutta haastateltavien joukkoa (7 kpl)
pidettiin melko pienenä. Jäädään odottamaan tuloksia. Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Turun
yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa myös perusmaatalouteen liittyvissä aiheissa.
Todettiin, että hankkeissa pelkkä tiedon jakaminen ei vie asioita eteenpäin. Periaatteessahan nykyisin on
tietoa rajattomasti saatavilla esim. internetin kautta. Hanketoimijat tarvitsevat tietoa ja ymmärrystä
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osallistujien erilaisista lähtötilanteista ja siitä mitkä asiat osallistujille ovat tärkeitä ja ajankohtaisia. Tämä
jälkeen on mahdollista avoimella kokemusten jakamisella ja täsmätiedon hakemisella/tuottamisella saada
tuloksia aikaan.
Ammattiopisto Livian toiminta Tuorlassa oli monipuolista ja opiskelijoiden tekemisiä tuotiin alueella
hienosti esille. Livia-torista voisi miettiä HAMKiin ja HAMiin sopivaa toteutusta.
Toiminnan laajuus, monipuolisuus ja ennakkoluulottomuus teki vaikutuksen Qvidjassa. Tiimiin on hankittu
korkeatasoista osaamista (esim Pekka Heikkinen siirrettävä biokaasulaitos LUKE Sotkamo).
Biometaanireaktorin haussa olevat patentit ostettu Lukelta lokakuussa 2016 ja sen mukana kehitystyötä
tehneet tutkijat siirtyivät myös Qvidja Kraft oy:n palvelukseen. Hevoskasvatuksessa juuri julkistettu
yhteistyökumppani Pekka Korpi. Heikkisen ja Virtasen omakohtainen kiinnostus ja innostus ravinteiden
kierrätykseen, maanparannusaineiden käyttöön ja biokaasuun ja Qvidjan ja Qvidja Kraft oy:n ja Soilfoodin
kehitystoimintaan tuli hyvin esille vierailun aikana. Qvidjan, Qvidja Kraftin, Soilfoodin ja niiden
hankkeiden, joissa nämä toimijat ovat mukana, kanssa pitää ehdottomasti pyrkiä tekemään yhteistyötä.
Ja toiminnan tuloksia on seurattava ja niistä on otettava oppia.
SikkaTalussa on ennakkoluulottomasti lähdetty kohti täysin uutta toimintaa Suomessa eli lampaiden
lypsämistä ja lampaan maidon jatkojalostusta ja oppia haetaan ulkomailta. Pioneerien ongelma on se,
että tietoa ja kokemuksia ei ole Suomessa saatavilla. Tilalla esimerkillinen face-sivu. Pohdittiin pienen
yrityksen resurssien riittävyyttä ja yrittäjien jaksamista. Lampaiden hoito – uuden toiminnan
käynnistäminen – jatkojalostus – tuotteiden markkinointi on haastava yhtälö.
Mikolan luomutilalta huokui vuosien aikana kertynyt kokemus ja ammattitaito luomutuotannon
pyörittämisestä. Tuotevalikoima oli todella runsas, mikä palvelee sekä suoramyyntiostajaa että kauppaa.

11

Kuvat 4 – 8. Lypsykarjatila Verningelund, Dorrit Anderson esittelemässä Axel Månsson oy:ta, merkit
luomuruokapaikoissa osoittavat luomuraaka-aineen käytön tason, ruohosta valkuaisrehua, biomassan
tuotannon koeruudut. Kaksi viimeistä kuvaa ovat Au Foulumista.
Palaute ja yhteenveto Luomuopintomatka Tanska 8.8. – 10.8.2018
Erinomainen reissu, jossa nähtiin monenlaista ja joka herätti paljon ajatuksia. Tanskassa luomu on yksi tapa
toimia, ei vastakkainasettelua luomun ja tavanomaisen välillä. Meillä Suomessa tarvitaan edelleen
asennemuokkausta. Luomua tuotetaan tehokkaasti. Toisaalta myös näkemyksiä, että kaiken ei tarvitse olla niin
suurta, tilaa myös pienemmille tiloille. Luomu nähdään laajempana kokonaisuutena, joka sisältää eri
näkökulmia: sosiaalinen, terveys, ruoka. Kaikki toimijat ovat ylpeitä luomusta: viljelijät – kokit – kauppa.
Markkinalähtöisyys näkyi tiloilla – tuotetaan sitä mitä kuluttajat haluavat, esim. maan suurimmalla
luomuvihannestilalla rinnakkaisviljelyä. Yrityksiä kehitetään talous edellä. Månssonilla laaja, harkittu
kokonaisuus, jota kehitettiin koko ajan. Rinnakkain kansainvälistä kauppaa ja markkinointia sekä lähiruokaa
tilamyymälästä.
Tutkimuksen integraatio; ei erikseen ”luomututkijoita” vaan ratkaisuja tavanomaiseen ja ratkaisuja luomuun.
Yliopistolla AU Foulumissa tutkimuksen käytössä olevat resurssit ja kokeiden laajuus tekivät suuren
12

vaikutuksen. Eri alojen, organisaatioiden ja yritysten välinen yhteistyö tutkimus- ja kehittämistoiminnassa.
”Tutkimuksen pitää olla käytäntöön orientoitunutta, tutkimusaiheet sektorin sisältä mukana yritykset,
neuvojat ja viljelijät.” Typen huuhtoutumisen vähentämiseen keskitytään. Biomassasta (nurmesta) erilaisilla
käsittelyillä valkuaisväkirehua kanoille ja sioille. Kerääjäkasvien käyttö rikkakasvien hallinnassa. Tarvitaan
pitkäaikaisia kokeita ja koealoja myös Suomeen. Tanskassa lantaa paljon käytössä, luomulannoitteiden
merkitys pieni, tilan sisäinen ravinnekierto korostuu, biokaasun käyttö. Luomutila = kotieläintila.
Luomumerkki näkyvillä joka paikassa. Mistä saadaan Hämeeseen luomuruokapaikkoja? Luomun käyttöön
liittyvät poliittiset päätökset eli esim. koulut ja sairaalat käyttävät luomua. Sitoutuminen ja positiivinen asenne
luomun käyttöön sekä innostus. Mikä on ratkaisu luomun käyttämiseen ammattikeittiöissä? (vrt. raaka-aineen
kalliimpi hinta) Voidaanko vähentää hävikkiä?
Kalon maatalousoppilaitoksessa ruuanvalmistus ja ruokailut olivat ruokakasvatusta: ruuan maku,
sesonginmukaiset ruuat, raaka-aineiden tarkka hyväksikäyttö, pöydän kattaminen jne. Oppilaitoksen maatilan
ja puutarhan tuotteita käytettiin mahdollisimman paljon (vihannekset, liha, viljat, kasviöljy, maidosta jogurttia
ja jäätelöä jne.)
Oli positiivinen kokemus nähdä ”possut” ulkona. Emakot porsaineen asuivat laitumella: tila ja luonnollisuus,
tosin luonnollisuus merkitsi myös korkeata porsaskuolleisuutta. Tilan johtaminen: aamupalaverit ja Leantaulut. Lypsykarjan laidunnuksessa paljon opittavaa ja tutkittavaa: kasvit (esim ruis), yrttien käyttö, laidunnus
robottilypsyssä. Kesän kuivuus ja sen vaikutukset kasvustoihin. Mitä sitten, jos ja kun pohjavedestä tulee
entistä enemmän niukkuutta ilmastonmuutoksen edetessä?
4.2.1.4.

Ruokatapahtumat

Ruokatapahtumista saadut kokemukset, kommentit ja palautteet ohjasivat kehittämistyötä ja tapahtumat
olivat erittäin onnistuneita (Kuvat 9 – 16).

Kuva 9. Valkuaiskasviständi ja
hernehummuksen maistatus
Hakkapeliittatorilla 6. – 7. 8. 2016

Kuva 10. Ruokaständi-kokonaisuus ja
kokeilulounas Valkuaisfoorumin
innovaatiomessuilla. 14.3.2017.
Kokeilulounaan söi 74 henkilöä. Palaute
oli myönteistä.
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Kuvat 11-14 Vege-grilli ja kotimaisen kasvivalkuaisen esittely Lahti-Hollola Jukolassa 16.6. – 17.6.2018.
Vegegrillin myynti oli kahden päivän aikana lähes 1700 annosta. Hernefalafeleja myytiin noin 1000
annosta ja Härkisellä täytettyjä pitaleipiä lähes 700 kpl. Palaute oli todella positiivista ja ositti, että
kotimaisella kasvivalkuaisella on hyvä menekki yleisötapahtumissa ja siihen kannattaa panostaa.

Kuva 15. Street Food Inno –piste
Salpauksen kyläjuhlissa 25.8.2017
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Kuva 16. Vege-piste Salpauksen Kyläjuhlissa 31.8.2018
4.2.1.5

Miten eri teemat toteutuivat?

Hankkeen aikana eniten innovaatioita tuotti resurssiviisas-teeman Kotimainen kasviproteiini-näkökulma.
Maatilojen innovaatiot –teeman mitattavat tulokset jäivät odotettua vähäisemmiksi. Maataloustieteen päivillä
2018 todettiin Maaseudun innovaatiosta seuraavaa: Maaseudun innovaatiot ovat varsin hitaita. Uudet
teknologiat ja palvelut otetaan käyttöön vain, jos niiden hyödyt ovat ilmeiset. Usein uudet ratkaisut hylätään,
koska perinteinen tapa tunnetaan paremmin. Uudet joutuvat tavallaan epäreiluun kilpailuun vanhojen, täysin
omaksuttujen kanssa. On kuitenkin selvää, että uusia ratkaisuja tarvitaan. Innovaatioiden edistämiseksi
tarvitaan paljon tukevaa toimintaa tutkimuksesta, neuvonnasta ja viranomaisilta. Samansuuntaista palautetta
saimme, kun kysyimme asiaa vuoden kuluttua Tarinalla arvoa tuotteelle pajaan oman yritys-casensa tuoneilta
osallistujilta. ”Kyllä varmaan johdatteli oikeaan suuntaan. Vaikea sanoa mikä idea on tullut mistäkin, mutta
varmasti tuollakin tuli jotain sellaisia oivalluksia jotka ovat jääneet päähän muhimaan ja putkahtavat kenties
joskus toiminnan muodossa esille. Hanke avasi kuitenkin varmasti toimenpiteisiin osallistuneita ajattelemaan
uusista näkökulmista.” Luomutuotanto ja sen edistäminen nousi enemmän esille kuin hankesuunnitelmaa
tehdessä osattiin ennakoida. Muut teemat toimivat odotusten mukaisesti. Resurssiviisas-teemassa eläinten
hyvinvointiin liittyvä näkökulma jäi ajateltua vähemmälle huomiolle johtuen eläinsuojelulain uudistuksen
hitaasta etenemisestä. Kuvissa 17 – 22 teemojen eteneminen. Lisää luomuteeman etenemisestä sivuilla 22-24
sekä Kotimainen kasviproteiini-näkökulman etenemisestä sivuilla 24- 27.
Maatilojen innovaatiot teema herätti useita kysymyksiä.
 Miten nuoret löytävät toimeentulomahdollisuuksia maaseudulta? Miten tätä voitaisiin
hanketoiminnalla edistää?
 Millainen olisi hyvä ympäristö, missä keskeneräisiä ajatuksia maatilayrityksen toiminnan suunnan
muuttamisesta voisi pallotella ja toisaalta jo syntyneitä ideoita jalostaa innovaatioiksi?
Toisaalta kaivataan ja tarvitaan uusia näkemyksiä, mutta toisaalta halutaan olla varovaisia oman
keskeneräisen idean julkituomisessa. Verkostoituneet yrittäjät tekevät pienimuotoista kehittämis- ja
testaamistoimintaa vapaamuotoisesti. Digikävelystä saatujen hyvien kokemusten perusteella pitäisikö myös
innovaatioissa tehdä vastaavia ”kävelyjä” tilalla aidossa ympäristössä?
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Luomutuotanto
Uusi teema Luomuun siirtyminen ja siihen valmistautumien

Luomua ilman muuta
osasto Lepaa 2016 8/2016.
Kolmen päivän aikana
osastolla pidettiin 14
asiantuntijapuheenvuoroa,
jotka lähes kaikki taltioitiin.

Ideapaperi
Luomu
Hämeessä
2/2016

Innovaatioverstas
Miten edistetään
luomua Hämeessä?
10/2016

Riskiarviointi Mustialan
luomuun siirtymisestä ja
navettaan tarvittavista
muutoksista.
Käynnit kahdella
luomutilalla 03 ja
04/2017

Kokemuksia luomuun
siirtymisestä –päivä
09/2018
-yrityskontaktit ja
yhteistyö
opetusmaatilan kanssa

Luomupäivä
Mustialassa
09/2017

Uusi teema Luomuun
siirtyminen ja siihen
valmistautuminen
03/2017

Luomun
tietotarpeet päivä
ja luomuluennot,
taltiointi 04/2018

Luomuopintomatka
Tanska 8/2018

Luomuun siirtymisestä prosessikaavio verkkoon: siirtyminen,
ravinnetalous, viljelykierto, kasvinsuojelu, ruokinta, hoito, talous.

Ehdotus Mustialan
siirtymisestä luomuun.

Opinnäytetyö
Luomuviljelysuunnitelma
Mustialan opetusmaatilalle

HAMK Mustiala
opetusmaatilan peltoviljelyn
siirtyminen luomuun 05/2018.
Rikkakasvikoe HAMK Mustiala ja
opinnäytetyö Yksivuotisten
rikkakasvien torjunta.

Idea Luomuun liittyvästä kehittämishankkeesta muotoutui hankehakemukseksi Luomussa vara parempi – ruokaa ja
digi hyötykäyttöön. Jätettiin Hyrrään 31.8. 2018. Hanke sai myönteisen päätöksen ja käynnistyy 1.1.2019. Toteuttajina
HAMK, Koulutuskeskus Salpaus, Luke ja ProAgria Etelä-Suomi.

Kuva 17. Luomutuotantoon liittyvistä teemoista vastasi HAMK. Ideapaperin toteuttamisessa käytettyjä menetelmiä avattu lisää sivulla 21.
16

Resurssiviisas toimintatapa – näkökulma viljelyn ja ruokinnan järjestäminen
Uusi teema Uudet digitaaliset sovellukset ja automaatio hyötykäyttöön.

Vaihtoehtoja
lannoitukseen –
kierrätysravinnepäivä
12/2016
Viljelyn ja ruokinnan
järjestäminen - Case
HAMK Mustiala
4/2016
Innovaatioverstas
”Pellon pitää tuottaa sitä mitä
navetta tilaa.” Hyvälaatuisen
säilörehun ratkaiseva merkitys
tuotannon onnistumiselle. Maan
kasvukunnon ylläpitäminen ja
parantaminen. ”Kuoppien
kaivaminen.”

Pienryhmäohjaaja
-koulutus 11 ja
12/2016 ja
1/2017

Pellolta maitoa
tilasäiliöön
1/2017 Havaintoja luentopäivä

Pellon kasvu
kuntoon 3/2018
luentopäivä
Excell ja
Powerpointvastauksia
kysymyksiin
1/2018

Tärkeitä sellaiset laitteet, mittarit
ja raportit, jotka auttavat tilan
päivittäisissä työprosesseissa ja
tuottavat tietoa sekä hälytyksen
mahdollisista poikkeamista.

Digikävelyt,
lypsykarja ja
kasvinviljely 01 ja
06/2018

Tämän päivän teknologia
kotieläintiloillaautomaatio ja
digitalisaatio 2/2018

Videopajajulkaise verkossa
10/2018

Automaatio ja
digitalisaatio
kasvinviljelytiloila
4/2018

Jatkoselvittelyä vaativat kysymykset: Mitä kannattaa hankkia, mitä kaikkea on olemassa? Missä on
yrittäjän kokonaisvaltainen IT-tuki? Mitä opetuksessa voidaan tehdä ajatellen tulevien yrittäjien/tilojen
työntekijöiden/neuvojien valmiuksia? Mitä mittareita ja välineitä neuvoja tarvitsee pysyäkseen ajan
tasalla tilan tilanteesta? ”Etäneuvonta” lisääntyy. Maatilan arkipäivästä sosiaalista mediaa hyödyntävän
materiaalin tuottaminen koulujen käyttöön.
Hankeaihio anturiteknologian
hyödyntäminen maatiloilla

Kuva 18. Näkökulmasta viljelyn ja ruokinnan järjestäminen muotoutui uusi teema uudet digitaaliset sovellukset ja automaatio hyötykäyttöön. Toteuttaja HAMK.
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Maatilojen innovaatiot –teema

Rahat riittämään –
budjetoinnistako
apu 08/2017

Tilavierailut Venna,
Suomisen maito ja
Tupamäki 06/2016
Hullun rohkea
rokan myy nuorten ideat esiin
05/2016
Toimeentuloresepti:
ensisijaisesti yrittäjyys
(myös maatalous)
Asumisresepti:
omakotitalo maalla
Elämäntapa:
luonnonläheisyys,
perhe, sosiaalisuus,
yhteiskunnallinen
vaikuttaminen.
Tulevaisuuskuva
sivulla 27.

Vaihtoehtoja
Varsinais-Suomesta
opintomatka
06/2017

Pellolta pöytään
kasvipohjaiset
uutuustuotteet
ammattikeittiöihin
04/2017

Tarinalla arvoa
tuotteelle
innovaatioverstas
11/2017

Puustia Pisnekseen
03/2018

Yrityksesi
asiakkaan silmin
02/2018

”Maaseutuyritysten ja yrittäjien Tinder ”– jossa innovaatiot, yrittäjät, erilaiset
resurssit ja resurssien tarpeet kohtaisivat. Toteutettiin googlemapsin pohjalle,
jäi keskeneräiseksi eikä saatu toimimaan, koska ei saatu riittävästi
yritysten/yrittäjien tietoja kartalle, että olisi ruvennut tulemaan matcheja.
Ideana hyvä, jonka toivottavasti joku muu toteuttaa myöhemmin.
Miko Heinilän vinkki yrittäjien
tarinoihin. Palvelujen
kiteyttäminen
liiketoimintasuunnitelman
avulla: mitkä ovat tarjottavat
palvelut? mistä yrittäjälle jää
rahaa? Mikä tuottaa asiakkaalle
lisäarvoa?

Kuva 19. Teeman toteutus hankkeen aikana. HAMK toteutti tätä teemaa.
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Yritys asiakkaasi silmin workshopin tulos
yrityksen toiminnan innovoinnista

Resurssiviisas toimintatapa - näkökulma työhyvinvointi ja eläinten hyvinvointi
Pilotointi koostui kolmesta työpajasta, osallistujien
henkilökohtaisia toimintatapoja arvioivasta raportista
sekä työpajoihin liittyvästä verkkomateriaalista ja
työkirjasta. Kokemuksia kerättiin työskentelyjaksoittain
ja pilotoinnin päättyessä. Osallistujien yhteydenpitoa
varten perustettiin suljettu face-ryhmä Voimaverstas
Häme.

Viljelijän voimaverstas- kuinka
johdan itseäni muutoksessa?
Koulutuksen pilotointi 11/2016 4/2017

Piia Solajärvi
demonstroi
ryhtimittauksia
Teknologiapäivässä
2/2018

Hyvinvoiva maatila 2020
Innovaatioverstas 2/2017

Välitä viljelijästä treffit
9/2017

Viljelijän voimaverstas-pilotissa todettiin,
että materiaalin muokkaaminen
pienyrityksestä maatilayrittäjien käyttöön
ei ollut kaikin osin onnistunutta,
verkkomateriaalia ja erillistä työkirjaa
pidettiin osin vanhanaikaisena ja
kankeana. Ehdottomasti parasta antia
olivat ryhmäkeskustelut. Ehdotettiin
enemmän työpajoja ja vähemmän
yksintyöskentelyä. MELA jatkaa
koulutuksen kehittämistä saatujen
kokemusten pohjalta.

Eläinten hyvinvointiin liittyviä
asioita oli esillä Teknologia
kotieläintilalla –päivässä 2/2018
ja opintomatkoilla. Erillistä
tapahtumaa aiheesta ei
järjestetty, koska uusi
eläinsuojelulaki ei tullut vielä
voimaan.

Kuva 20. HAMK toteutti työhyvinvointi näkökulmaa yhdessä MELAN ja teemaohjelma-hankkeen kanssa. Viljelijöiden hyvinvointiin liittyvän asiantuntijaverkoston
toiminnasta huolehtii vuonna 2017 käynnistynyt Melan Välitä viljelijästä –projekti yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.
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Resurssiviisas toimintatapa - näkökulma kotimainen kasviproteiini

Härkistestausta
Valkuaiskasviständi,
hernehummuksen
maistatus 8/2016

Salpaus Goes
Esa 4/2016

härkis_raporttiJT.docx

Kotimainen
kasvivalkuainen
ammattikeittiöi
ssä 10/2016

Tuotekehitystä
herne- ja
härkäpaputuott
eilla 11/2016

Kokeilulounas
ja ruokaständi
Valkuaisfoorumin
innovaatiomessuilla
3/2017
Luomu ja
kasviproteiini
ammattikeittiöi
ssä 2/2017

Lounas Puustia
Pisnekseen
päivässä ja
ryhmä 3/2018
Street food Innopiste Salpauksen
kyläjuhlat 8/2017

Vegepiste
Salpauksen
kyläjuhlissa
8/2018

Vege-grilli
Lahti-Hollola
Jukola 6/2018

Ruokaketjusta
koko menumaistatukset
standillä 11/2018
Kotimaisen
kasvivalkuais
en käyttö
ammattikeitti
öissä 11/2018

Uuden reseptiikan kehittäminen ammattikeittiökäyttöön kotimaisesta kasvivalkuaisesta eli keltaisesta herneestä ja härkäpavusta. Ajattelutavan muutos, kasvikset
lisäkkeestä pääraaka-aineeksi, rakenteen ja raaka-aineiden käyttäytymisen tunteminen, asiakkaiden ja henkilökunnan asenteet. Kokeiluja viimevaiheessa myös
kotimaisesta soijasta kun sitä saatiin käyttöön. Myös Salpauksen opetusleipomossa on kokeiltu härkäpapujauhon soveltuvuutta pikkuleipien leivontaan. Tuotteina on
syntynyt mm. suklaa-chili-härkäpapucookie, härkäpapumurukranssi ja härkäpapulusikkaleipä. Härkäpapucookiet saavuttivat suuren suosion ollen valtakunnallisesti esillä
mm. Itsenäisyyspäivänä 2018
Tuotekehityspäivän aikana
valmistettiin erilaisia versioita
seuraavista ruuista:
Härkäpapupaistos, Härkiskeitto,
Punajuuripaistos, Chili con
Mifu/Seitan, Välimerenpastavuoka ja
Vegemiesvuoka. Ruuista kerättiin
jatkokehittelyä varten palaute
kysymyksillä Mitä hyvää? Mitä
lisäisit/muuttaisit? ja lisäksi kysyttiin
nimiehdotusta.

Resepteissä käytettiin VersoFoodin
härkäpaputuotteita, hämäläisiä
juureksia ja Papuset&Jyväset hernetuotteita. Asiakaspalaute Innopäivän lounaasta 9.2.2017 oli
rohkaisevaa ja jopa innostavaa. Nuori
asiakaskunta otti innolla vastaan uudet
ruokalajit ja niiden reseptit siirrettiin
Salpauksen ravintolapalvelujen
reseptipankkiin.

Anita Kauhala-Antonopouloun opinnäytetyö: Kotimaisen
kasvivalkuaisen käyttö ammattikeittiössä ja vaikutus
hiilijalanjälkeen ja kustannuksiin. Julkaistaan
www.theseus.fi 03/2019

Kuva 21. Kotimainen kasviproteiini näkökulman toteutus Koulutuskeskus Salpaus. Näkökulman toteuttamista avattu lisää sivulla 24-27.
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15 reseptiä julkaistu
ammattikeittiöiden
JAMIX-järjestelmässä
12/2018

Elintarvikeketjun tutkimus – ja kehitysyhteistyö - näkökulmat terveys ja hyvinvointi, hävikki ja kakkoslaadun hyödyntäminen sekä uudet avaukset ja nopeat
ajankohtaiset
Tutkittua tietoa
elintarvikkeista
3/2017

Kotimainen
kasviproteiini 2/2016

Juuresten
prosessointi demopäivä 6/2016

Pienmeijeripäivät
2/2017

Liiketoimintaa
villiyrteistä ja
luonnontuotteista
Hämeessä 5/2017

Ympäristöjohtami
nen voimavaraksi
3/2018

Muutakin kuin
papupataa palkokasvien
käyttö
elintarvikkeena
5/2018

Jauhopukkikakkua,
kärpäsrehua vai
kuhnurikeittoa?
Hyönteistutkimuksesta
uutta liiketoimintaa
11/2018

Tutkijat pitämässä esitystä tai esittelypisteillä 23 hankkeen tilaisuudessa tässä ja kaikissa muissa teemoissa kolmen vuoden aikana. Esimerkkejä aiheista Lypsykarjan
ruokinnan optimointi talous- ja ympäristönäkökohdat huomioon ottaen prof. Marketta Rinne, Hiilijalanjälkilaskelmat tutkija Hanna Hartikainen, Innovatiivinen
elintarvikeketju prof. Johanna Vilkki, Papuporinoita – palkokasvien elintarvikekäyttö erikoistutkija Eila Järvenpää, SUOKAS-hanke – kosteikkokasvien uusia
käyttömahdollisuuksia tutkija Marika Laurila, Alkutuotannon tietoturva ja kyberjohtaminen Mikko Laajalahti, Elinkaariajattelu ympäristöjohtamisessa Merja
Saarinen, Peltojen hiilivaraston tila Suomessa ja mahdollisuudet sen kasvattamiseen Kristiina Regina, Maatalous 5.0 Juha Backman, Proteiinia ja kuitua Susanna
Rokka, Hyönteiset elintarvikkeina Pertti Marnila
Luken koehallin
käytön demo ja siitä
tehty esittelyvideo.
Kuva 22.

Palkokasvit elintarvikkeena:
Opas palkokasvien
elintarvikekäytöstä

Teeman kulku hankkeen alusta hankkeen päättymiseen. Tässä teemassa toteuttaja Luke
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Härkäpapu, koeruutuja eri
lajikkeista.

Luomuteemojen toteutuminen
Luomu Hämeessä ideapaperi
Miten edistetään luomua Hämeessä? –kysymystä lähdettiin ratkaisemaan tekemällä ideapaperi Luomu
Hämeessä. Menetelmänä käytettiin Six hats (Taulukko 5). Ideapaperi kiersi vielä kommenteilla
hanketoimijoilla. Ideapaperin yhteenveto alla.
Taulukko 5. Kuuden (ajattelu)hatun menetelmä – Six thinking hats (Edward de Bono)
Kuuden hatun menetelmässä ideana on tarkastella asiaa kuudesta eri näkökulmasta ja samalla ottaa eri rooli
sen mukaan, minkävärinen ”hattu” on päässä.
Valkoinen: tosiasiat, faktat

Mitä tietoa meillä on aiheesta?

Keltainen: mahdollisuudet,
positiiviset asiat

Ole optimistinen ja toiveikas!
Kuinka päämäärä voidaan
saavuttaa?
Tunnista riskit ja ongelmat!
Miksi joku ei onnistu?
Kuuntele tuntemuksiasi ja
intuitiotasi! Ei tarvitse selittää eikä
perustella.
Ole luova ja jalosta uusia ideoita!
Miten asiat voidaan tehdä toisin?
Katso asioita korkeammasta ja
laajemmasta perspektiivistä! Tee
yhteenveto ja johtopäätökset.

Musta: epäilyt, vaarat,
negatiiviset asiat
Punainen: tunteet ja intuitio,
positiiviset ja negatiiviset
Vihreä: kasvu, uudet ideat
Sininen: kokonaiskuva, Big
Picture

Hämeessä on alueita, joissa luomu leviää -> lisää yhteistyömahdollisuuksia ja mahdollisuuksia monen kokoisille
ja monenlaisille tiloille. Tarvitaan ruokaketjun yhteistä vuoropuhelua. Luomun ”palikat” ovat kohdallaan: tuki,
yleinen mielipide, markkinat. Luomuun liittyy innostus ja kehittämisaktiivisuus – kehittämishankkeella voidaan
luoda mahdollisuuksia.
Ammattikeittiöt ja ruoka:
 ammattikeittiöt haluavat lisätä luomun käyttöä, kun löytyy sopivia tuotteita (jalostusaste) –
ammattikeittiöitä, joilla tavoitteena portaat luomuun ohjelma
 suurkeittiöt tarvitsevat massatuotantoon sopivia komponentteja ja pakkauskokoja
o mistä löytää kotimaisia luomutuotteita
o tuotteiden toimitusvarmuus ja jatkuvuus pitää olla taattu vrt ruokalistojen suunnittelu
o hinta, luomun ja perinteisesti tuotetun ero ei saa olla liian suuri
Jatkojalostus:
 tuotteita jatkojalostavat yritykset hakevat uusia luomukotieläintuotantotiloja
 yhteistyö jatkojalostuksessa; elintarvikehyväksytyt tilat, joissa pystytään teettämään
alihankintana/tiloja vuokraamalla jatkojalosteita
Alkutuotanto ja markkinointi:
 siirtymävaiheessa on paljon emolehmä- ja lammastiloja
 ravinteiden kierrätys rahavirtojen tutkiminen ” luomukylä Hämeeseen”, monenlaista toimintaa
”näyteikkunoita”
 yhteistyö markkinoissa ja tuotteen brändin ja tarinan rakentaminen sekä tarinan sitominen alueeseen
tai paikkakuntaan
 erityisesti koulujen keittiöt ja päiväkodit ovat hyviä näyteikkunoita luomun markkinoinnissa > tuottajat
ja jalostajat mukaan ruokatarinaan
 luomun sadonkorjuu-tapahtuma Hämeenlinnassa ja Lahdessa
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siirtymävaiheen tuotteille voisi olla markkinoita esimerkiksi tavanomaisiin lastenruokiin

Kaupat:


luomu nostaa profiiliaan ja kauppoihin hienot luomuosastot -> myynnin lisääntyminen -> tuotannon
nousu kaikilla luomualoilla
Koulutus:
 lisätään luomun opetusta
Neuvonta:
 neuvojien oma pienryhmä, neuvojat pitävät luomua esillä tiloilla yhtenä vaihtoehtona
 oma UML Hämeeseen (Ulla-Maija Leskinen)
Innovaatioverstas Miten edistetään luomua Hämeessä?
Kaikissa aiheissa esille nousivat yhteistyön lisääminen koko ketjussa ja sopimustuotanto. Taulukossa 6
ryhmien kysymykset ja esimerkkejä yhden aiheen vastauksista. Yhteenveto työskentelystä.
Taulukko 6. Poimintoja HeVi-tuotteiden vihannekset, marjat, hedelmät, peruna tuotannon lisääminen –
aiheesta.
Mitä toteuttaminen vaatii
käytännössä?
Ammattimaiset
vihannestilat ottaisivat
luomun tavanomaisen
rinnalle
Matkailun ja luomun
vahvempi yhdistäminen

Keitä tarvitaan mukaan?
Valtion tuki julkisille
keittiöille

Uusia innostuneita
toimijoita/sijoittajia:
yksityiset säätiöt,
joukkorahoitus
Jatkojalostajia

Mitä esteitä on ja miten
niitä poistetaan?
Ketjun hajanaisuus ja
ostajat eivät ole
pitkäjänteisesti
sitoutuneita
Tutkimus tiedon
tuottajana,
peruskysymykset
edelleen ajankohtaisia

Ensimmäiset
askeleet?
Yhteydenotot
kauppaan

Markkinaopintomatka
Tanskaan

Isompia toimivia
luomuvihannestiloja
esille mediassa

Kokemuksia luomuun siirtymisestä – keinoja viljelyn tueksi havainto- ja luentopäivä
Puheenvuorojen lisäksi kävimme peltokierroksella ja tutustuimme yritysten ja eri organisaatioiden
esittelypisteisiin. Vapaamuotoinen keskustelu asiantuntijoiden kesken tuo esille uusia näkökulmia ja
avaa yhteistyömahdollisuuksia.

Kuvat 23 ja 24 Peltokierroksella keväällä suojaviljaan perustettu apilanurmi ja esittelypisteitä
luentosalista.
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Luomu-teemoista konkreettisia tuloksia olivat HAMK Mustialan opetusmaatilan siirtyminen luomuun
peltoviljelyn osalta keväällä 2018 ja suunnitelmat lypsykarjan siirtymisestä myöhemmin. Luomuun siirtymisen
prosessikaavio verkossa ja hankeaihio Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön, jonka
perusteella kirjoitettiin hankesuunnitelma ja saatiin päätös yhteistyöhankkeesta, joka käynnistyy vuoden 2019
alusta ja jota toteuttavat HAMK, Luke, Koulutuskeskus Salpaus ja ProAgria Etelä-Suomi.

Kotimainen kasviproteiini – näkökulman toteutuminen
Kotimaisen kasvivalkuaisen käytön lisäämistä edistettiin useissa eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa 2016-2018.
Tilaisuuksien ja tapahtumien toteuttamisessa päävastuussa oli Koulutuskeskus Salpaus yhteistyössä HAMKin ja
Luken kanssa.
28.4 2016 ESA;n kirjapainolla toteutettu Salpaus Goes ESA tapahtuma. Tilaisuudessa valmistettiin
opiskelijaryhmän kanssa kasvislounas ESAn kirjapainon henkilöstöravintolassa. Tapahtuma sai runsaasti hyvää
palautetta ja ohjasi tuotekehitystämme entistä vahvemmin kotimaiseen kasvivalkuaiseen.
 Itämaista Kvinoa-salaattia
 Tattari-kasvissalaattia
 Marinoituja papuja ja kik-herneitä
 Kasvislasagnea
 Kasvispihvejä ja soijapekonia
 Punajuuri-falafeleja ja hedelmäistä chilidippiä
 Ohrapilahvia
Kuva 25. Seisova pöytä ja lista.
Palautekyselyyn vastasi 32 henkilöä. Kaikkien vastaajien mielestä ruuan maku oli joko erittäin tärkeä tai tärkeä.
Ravitsemus, kotimaiset raaka-aineet, saatavuus ja ekologisuus olivat yli 70 % mielestä joko erittäin tärkeitä tai
tärkeitä ominaisuuksia. Kotimaisia raaka-aineita piti erittäin tärkeänä 28 %, tärkeänä 47 %. Hinta oli erittäin
tärkeä 6 % ja tärkeä 53 %. Sesonki oli erittäin tärkeä tai tärkeä 51 % vastanneista. Yli 95 % vastanneista halusi
lisätä kasvisten käyttöä joko päivittäin tai viikoittain.
Avoimissa vastauksissa toivottiin lisää erilaisia kasvisruokavaihtoehtoja ja joissain vastauksissa mainittiin
erikseen, että kasvisruuasta pitää tehdä sen omia ominaisuuksia korostavaa ruokaa, ei lihan korvaajaa. Osa
vastaajista halusi välttää soijan käyttöä. Vaihtelua, värikkyyttä ja uutuuksia toivottiin myös. Suurin osa
vastaajista tiesi myös härkäpavun hyväksi kasviproteiinin lähteeksi.
6.10.2016 Kotimainen kasvisvalkuainen ammattikeittiössä, InnoRuoka-päivä
Osallistujat saivat maisteltavakseen seuraavan
lounasversion. Päivässä vallitsi innostunut tunnelma
ja seuraavia asioita nostettiin esille. Kasvisruuan
suosio on kasvussa myös julkisissa keittiöissä. Yksi
suuri kysymys onkin, kuinka kotimainen
kasvivalkuainen saadaan sopimaan
suurtalouskeittiöiden prosesseihin. Tärkeintä
suurtalouskeittiöiden raaka-aineissa olisi pitkälle
viety jalostusaste, jotta ruoka olisi nopeaa valmistaa
ja se sopisi erilaisten keittiöiden prosesseihin. Uusia
Kuva 26. Päivän ruokalista ja puheenvuorot
kasvisruokia on lähestyttävä aivan uudella tavalla.
Kasviproteiini ei ole enää vain lihan korvike vaan jotain aivan muuta. Tämä vaatii uusien reseptien kehittämistä
ja kokeilua sekä reseptiikan avointa jakamista.
Tämän tilaisuuden seurauksena pidettiin marraskuussa ”tuotekehityspäivä” Vääksyn yhteiskoulun keittiöllä,
jossa dieettikokkiopiskelijat valmistivat uusia kasvisruokalajeja ja muokkasivat olemassa olevia kasvisreseptejä
niin, että niissä käytettiin kotimaista hernettä ja härkäpapua. Päivän aikana valmistettiin erilaisia versioita
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seuraavista ruuista: Härkäpapupaistos, Härkiskeitto, Punajuuripaistos, Chili con Mifu/Seitan,
Välimerenpastavuoka ja Vegemiesvuoka. Ruuista kerättiin jatkokehittelyä varten palaute kysymyksillä Mitä
hyvää? Mitä lisäisit/muuttaisit? ja lisäksi kysyttiin nimiehdotusta. Näistä jatkokehitetään reseptejä
ammattikeittiöiden käyttöön huomioiden eri kohderyhmien erityisvaatimukset, päiväkodit, koulut,
vanhuspalvelut.
Inno-ruokapäivä 9.2.2017 Luomu ja kasviproteiini ammattikeittiössä
Koulutuskeskus Salpauksen ravintolapalvelut kehittivät 9.2.2017 pidettyyn Inno-ruokapäivään reseptiikan, jota
testattiin käytännössä päivän aikana Salpauksen kaikissa opiskelijaravintoloissa. Päivän aikana kasviruokaannoksia pääsi maistamaan n. 4000 opiskelijaa ja henkilöstön edustajaa.






Jauheliha-kasvistortillat ja Härkistortillat,
Härkäpapusalsa, Vihersalaatti, Punajuuritzatsiki,
Härkäpapu-kasvispihvit, Mörköjogurtti ja Juuresohrapaistos,
Keltahernehummus, Punajuurihummus
Proteiinileipä ja Siemennäkkäri

Resepteissä käytettiin Verso-foodin härkäpaputuotteita, hämäläisiä juureksia ja Papuset&Jyväset hernetuotteita. Asiakaspalaute Inno-päivän lounaasta kerättiin sähköisenä. Palaute oli rohkaisevaa ja jopa
innostavaa. Nuori asiakaskunta otti innolla vastaan uudet ruokalajit ja niiden reseptit siirrettiin Salpauksen
ravintolapalvelujen reseptipankkiin. Inno-päivän antina oli rohkaiseva tuotekokeilu aidossa
ammattikeittiöympäristössä sekä jatkojalostajien ja kokkien vuoropuhelu.
30.8 2017 Salpauksen Kyläjuhlat
Salpauksen ensimmäisillä kyläjuhlilla tuotekehitystä vietiin enemmän opiskelijamaailmaan ja toteutettiin
Street Food ajatuksella. Kansainvälisen opiskelijaryhmän kanssa toteutettu tapahtuma valmisteltiin Salpauksen
keittiössä ja tapahtumapäivänä ruoka tarjoiltiin suoraan wok pannuilta ulkona. Tapahtumaan osallistui n. 3000
opiskelijaa ja henkilökunnan edustajaa ja INNO pisteen suosio oli suuri ja palaute oli erittäin hyvää.
 Hernefalafelit
 Perunakroketit
 Härkäpapu kevätkääryleet
 Marinoitua punasipulia ja lehtikaali/juuressipsejä
16-17.6 2018 Lahti-Hollola Jukola
Koulutuskeskus Salpaus ja InnoRuoka- hanke toteuttivat Jukolan viestin yleisöalueella Vegegrillin. Jukolan
viestiin osallistui n. 50000 kilpailijaa ja katsojaa.
Vegegrillin ajatus oli täydentää perinteistä grillitarjontaa ja samalla tuoda hanketta ja kotimaista
kasvivalkuaista suurelle yleisölle tunnetuksi. Vegegrillin suosio ylitti odotukset ja asiakaspalaute oli erittäin
hyvää. Tarjolla oli Hernefalafel annos sekä pitaleipiä Härkistäytteellä. Samassa grillipisteessä toimi myös
paikallinen lihatuottaja Maatila Meronen, joten asiakkaiksi saatiin myös perinteisen grilliruuan ystäviä. Herne
falafel valmistettiin yhteistyössä Maatila Merosen kanssa ja yhteistyötä suunniteltiin myös tulevaisuuteen.
31.8 2018 Salpauksen kyläjuhlat
Salpauksen toisissa kyläjuhlissa hyödynnettiin Jukolan viestistä saatuja kokemuksia. Vegegrilli-pistettä
laajennettiin selkeästi ja tuotteissa hyödynnettiin koko hankkeen aikana kehitettyä reseptiikkaa. Toisissa
kyläjuhlissa asiakkaamme osasivat jo odottaa Vegegrilliä ja suosio ylitti odotuksemme.
 juurespannua ohralla
 härkäpapuvartaita
 aurinkoisia härkispitaleipiä
 yrttitzatzikia ja hummusta
Lisäksi reseptiikkaa on testattu laajasti erilaisissa teemapäivissä Koulutuskeskus Salpauksen opiskelija- ja
henkilöstöravintoloissa sekä erillisissä INNO päivissä.
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Reseptiikan kehittäminen ja tapahtumien suunnittelu on ollut myös osa Koulutuskeskus Salpauksen kokin
Anita Kauhala- Antonopouloun opinnäytetyötä. Opinnäytetyössä on tarkasteltu myös kasvivalkuaisen käytön
lisäämisen vaikutusta raaka-ainekustannuksiin sekä hiilijalanjälkeen. Kasvivalkuaisen käyttö on alentanut
raaka-ainekustannuksia ja pienentänyt hiilijalanjälkeä.
Miten uusia reseptejä kehitettiin ja mistä innovaatiot lähtivät liikkeelle?
Kotimaisessa kasviproteiinipäivässä 12.2.2016 olivat puhumassa Harri ja Erja Arolan tilalta. He viljelevät
hernettä ja härkäpapua sekä jatkojalostavat niitä kuorimalla, rouhimalla ja jauhamalla. He myös julkaisevat
yrityksen sivuilla ruokaohjeita kotikäyttöön. Arolan tilalta Koulutuskeskus Salpaukseen saatiin raaka-ainetta ja
heidän kanssaan on tehty yhteistyötä koko hankkeen ajan. Erjalta on saatu vinkkejä keltaisen herneen ja
härkäpavun eri olomuotojen (kuorittu, puolikas, rouhe, jauhe) käyttöön ja 23.11.2018 järjestetyssä
tilaisuudessa oli uutuutena kotimaisesta soijapavusta tehtyä papusalsaa. Soijapavut olivat peräisin Arolasta.

Kuva 27. Kaavio Anita Kauhala-Antonopouloun opinnäytetyöhön liittyvien reseptien testaamisesta.
Reseptien testaus tehtiin Koulutuskeskus Salpauksen Kampus 1 keittiöllä 50-100 annoksen kokeiluilla, joita
arvioitiin yhdessä keittiön henkilökunnan kanssa. Resepteissä osa lihasta korvattiin kotimaisella herneellä ja
härkäpavulla ja testien kautta selvitettiin, mikä olisi sopiva määrä vähentää lihaa, niin että ruoan aistinvarainen
laatu pysyy hyvänä.
Ensimmäisessä testauksessa lihaa vähennettiin 20 % ja todettiin, että lihaa oli vielä reilusti ruoassa ja testausta
jatkettiin ja lopuksi päädyttiin, että noin 30 % vähemmän lihaa näyttäisi sopivalta määrältä. Reseptit testattiin
vielä uudestaan 100 annoksen ohjeina ja tehtiin mahdolliset korjaukset.
Kokeilut etenivät sykleittäin ja ensin tuotannossa ruokalistalla on alkuperäinen resepti ja kolmen viikon päästä
siitä ruokalistalle tuodaan uusi kokeiltava resepti. Kolmen viikon väli nähtiin sopivaksi, että henkilökunta voisi
vertailla reseptejä ja ettei samankaltaista ruokaa olisi tarjolla liian nopeasti.
Ennen kokeilun aloittamista kaikille ravintolapalvelun henkilökunnalle lähetettiin tiedoksianto
opinnäytetyöhön liittyvästä testauksesta ja arvioinnista. Reseptin arvioinnissa käytettiin arviointilomaketta,
jossa kysyttiin kaikkien valmistavien keittiöiden mielipidettä reseptin jäsentelystä, valmistustavasta, saannosta,
rakenteesta ja mausta arviointiasteikolla 1-5.
26

Jokaisen kokeilun yhteydessä muistutettiin sähköpostilla kokeilusta ja lähetettiin keittiöille mahdollisia
valmistusvinkkejä ja tarvittaessa pyyntö ottaa yhteyttä lisätietoja varten. Arviointilomakkeiden perusteella
tehtiin vielä mahdollisia korjauksia resepteihin.
Kotimaisen kasvivalkuaisen käyttö ammattikeittiöissä 23.11.2018
Tapahtumassa esiteltiin Anita Kauhala-Antonopouloun opinnäytetyön tulokset ja syötiin lounas, joka oli
toteutettu hankkeessa kehitetystä reseptiikasta. Tällä kertaa erikoisuutena oli kotimaisen soijapavun käyttö
papusalsassa. Opinnäytetyön tulokset osoittavat selvästi, että kotimaisen kasvivalkuaisen käytön lisääminen
tuo myös kustannussäästöjä tai sitten se antaa mahdollisuuksia käyttää laadukkaampia muita raaka-aineita
(esim. luomulihaa), jos raaka-aineisiin/annos varattu summa pidetään samana. Esimerkiksi Bolognesekastikkeessa, jossa osa jauhelihasta (37,5 %) on korvattu keltaisella herneellä annoksen hintaero oli 17 snt.
Tämä tekee Koulutuskeskus Salpauksen annosmäärillä (3400 kpl) yhdellä ruokailukerralla lähes 600 e. Reseptin
makua pidettiin hyvänä ja helppona valmista. Tässä ei ollut eroja alkuperäiseen. Myöskään ruuan hävikissä ei
ollut eroja.

Maatilojen innovaatiot – näkökulma Nuorten ideat esiin Tulevaisuuskuva
Pajassa tehtiin Tulevaisuuskuva Maaseutu 2030
Maailma, myös perinteinen maaseutu muuttuu ja sen mukana on mentävä. Toimeentulo voi koostua monista
asioista. Kohderyhmien löytäminen markkinoilta ja niiden toiveiden kuunteleminen on tärkeää, samoin
sopivien yhteistyökumppaneiden olemassaolo.
Joka tapauksessa suomalainen maatalous tuottaa ruokaa. Yleinen taloustilanne, markkinat ja
tuotantopanosten sekä työn hinnat vaikuttavat yrittäjiin. Tekniikan kehittyminen, julkisen sektorin
ohjauskeinot (esim rahoitus) ja palveluiden tarve luovat kehyksen toiminnalle. Hyvä kielitaito,
kansainvälistyminen sekä helposti saatavissa oleva tieto auttavat ideoiden syntymisessä ja kehittämisessä.
Yhteistyö tilojen välillä, yhteisyrittäjyys ja verkostoituminen luovat uusia mahdollisuuksia. Tuotantoa pitää
suunnata kysynnän mukaan: lähituotanto (ruoka, rakentaminen, palvelut), laatu ja erikoistuminen ovat
kilpailuvaltteja. Kotimaisen työn ja laadun arvostus kasvaa. Sijainti lähellä asiakkaita on mahdollisuus.
Riskeinä ovat investointien väärä kohdentaminen ja markkinatilanteen nopeat muutokset. Epävarma
maailmanpoliittinen tilanne ja vaihtelevat poliittiset päätökset voivat nopeasti muuttaa olosuhteita.
Epävarmuudesta huolimatta päätöksiä pitää uskaltaa tehdä. Muutoskyky ja riskinotto vievät asioita eteenpäin.
Monialaisuus vähentää riskejä.
Toimeentulonsa tämä joukko haluaa ensisijaisesti hankkia yrittäjänä. Omakotitalo on paras ja ainoa toivottu
asumismuoto. Elämäntavassa korostuvat perhe, luonnonläheisyys, sosiaalisuus ja halu myös
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Asioihin voi ja pystyy vaikuttamaan niin, että elämä maaseudulla 2030 on
mielenkiintoista, kannattavaa ja siihen voi olla tyytyväinen
4.2.1.6 Tiedottaminen
Hankkeen tapahtumista on tiedotettu Kasvua Hämeessä –sivustolla (www.kasvuahameessa.fi), facebooksivulla ja muissa somevälineissä. Myös sähköpostia on käytetty tiedottamiseen. Maksullista facebookin
tapahtumamainontaa kokeiltiin Jauhopukkikakkuja, kärpäsrehua vai kuhnurikeittoa? Hyönteistutkimuksesta
uutta liiketoimintaa Hämeeseen – innovaatioverstaan yhteydessä marraskuussa (Kuva 28). Hankeorganisaatiot
ovat tiedottaneet tapahtumista myös omissa tiedotuskanavissa.
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Kuvat 28 ja 29 Tiedottaminen tilaisuudesta. Ensimmäinen sv1 luomusäilörehun korjuu.

Kuvat 30 ja 31. Esimerkkejä face-päivityksistä.
Suurin osa havainto- ja luentopäivistä ja innovaatioverstaiden esityksistä taltioitiin tai live-lähettiin, jolloin
etäosallistuminen tai tallenteen myöhempi käyttö oli mahdollista. Live-lähettämiseen käytettiin aluksi Kasvua
Hämeessä Periscope-kanavaa ja myöhemmin kun youtubeen ja facebookiin tuli mahdolliseksi lähettää livevideota Kasvua Hämeessä youtube-kanavaa ja facebook-sivua. Facebook-sivujen kautta tehdyt livelähetykset
tallentuivat Kasvua Hämeessä face-sivulle. Tilaisuuden jälkeen julkaistut tallenteet ovat youtubekanavalla.
Tallentamisessa ja livelähettämisessä olemme toimineet luennoitsijoiden toivomalla tavalla, aivan kaikki
luennoitsijat eivät halua esitystään julkaistavan verkossa. Yleisenä huomiona voidaan todeta, että facebookvideoiden katselujen määrä on ollut suurempi. Eniten on katsottu marraskuussa 2018 lähetetyn hyönteispajan
Jauhopukkikakkuja, kärpäsrehuja vai kuhnurikeittoa? Hyönteistutkimuksesta uutta liiketoimintaa Hämeeseen
innovaatioverstaan esitysten tallennetta 715 krt ja kesäkuussa 2018 lähetettyä Kotimainen kasvivalkuainen
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ammattikeittiössä 302 krt. Näyttökertojen lukumäärä ei kerro sitä, että kuinka pitkään katsoja on videota
katsonut. Tämän lisäksi taltioimme myös muita Kasvua Hämeessä hankeverkoston tapahtumia kuten
Eläintautien torjunta –päivän ja luomutilan nurmipellonpiennartilaisuuden.
Hanke oli esillä OKRA-messuilla 2016 ja 2018 ja LEPAA 2018 tapahtumassa sekä erilaisissa HAMK Mustialassa
järjestetyissä avointen ovien tapahtumissa ja muiden hankkeiden tilaisuuksissa. Anita Kauhala-Antonopoulou
piti esityksen Kasvivalkuaisen käytön lisäämisestä AMKE-päivillä Jyväskylässä 06/2018. Eri tilaisuuksista on
julkaistu lehtiartikkeleita Hämeen Sanomissa, Forssan Lehdessä, Etelä-Suomen Sanomissa. Luomupuuron MEpäivä ja HAMK Mustialan opetusmaatilan päätös luomuun siirtymisestä sai runsaasti julkisuutta. Vege-grilli oli
esillä Lahti-Hollola Jukola 2018 tapahtuman tiedottamisessa ja Anita Kauhala-Antonopouloun voittama Pro
2018 ammattikeittiön kokki –palkinto huomioitiin eri välineissä. Marja Aaltosta haastateltiin härkäpavun
lajikekokeista LEPAA 2018 tapahtuman yhteydessä Landsbygdens Folk – lehteen.

Kuvat 32 ja 33. Anita Kauhala-Antonopoulou AMKE-päivillä Jyväskylässä ja Marko Viljamaa, Erkki Vasara ja
Jukka Korhonen Reseptejä biotalouteen päivän Ruokaketjusta koko menu – kehittämistoimintaa läpi
ruokaketjun session haastattelussa.

4.2.2. Aikataulu
Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa toteutusaika oli 15.11.205 – 31.5.2018. Huhtikuussa 2018 hankkeen
toteutusaikaan haettiin pidennystä ja se myönnettiin. Hanke toteutettiin 15.11.2015 -31.12.2018. Hankkeen
käynnistyessä lähdettiin toteuttamaan neljää teemaa: resurssiviisas toimintatapa, elintarvikeketjun tutkimusja kehitysyhteistyö, maatilojen innovaatiot ja luomutuotanto. Luomuun siirtyminen ja siihen valmistautuminen
sekä uudet digitaaliset sovellukset ja automaatio hyötykäyttöön olivat kaksi hankeaikana esiin noussutta
teemaa, joita toteutettiin keväästä 2017 alkaen. Toimintaa suunniteltiin ja toteutettiin koko hankkeen ajan.

4.2.3. Resurssit
Hankkeen projektipäällikkönä HAMKissa on toiminut Riitta Lehtinen, Lukessa Erkki Vasara ja Koulutuskeskus
Salpauksessa ensin Jukka Turta ja myöhemmin Marko Viljamaa. Henkilötyövuosia on tehty yhteensä 5,93,
joista vuonna 2015 0,05 htv, 2016 1,41 htv, 2017 1,81 htv ja 2018 2,66 htv.
Koulutuskeskus Salpauksessa Anita Kauhala-Antonopouloun panos reseptiikan kehittämisessä on ollut
merkittävä. Samoin opiskelijat ovat osallistuneet kehittämistyöhön. Lukessa noin 50 tutkijaa on antanut oman
panoksensa hankkeen käyttöön toimien asiantuntijoina havainto- ja luentopäivissä ja innovaatioverstaissa.
HAMKista hankkeen kehittämistoimiin osallistui asiantuntijoita eri osa-alueilta ja opiskelijoita.
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4.2.4. Toteutuksen organisaatio
Hankkeen hakijana toimi Hämeen ammattikorkeakoulu oy. Tuensiirtokumppaneita olivat Luonnonvarakeskus
Luke ja Koulutuskeskus Salpaus. Hankkeen vastuullisena johtajana toimi Ari Mikkola ja myöhemmin MonaAnitta Riihimäki.
Ohjausryhmä seurasi hankkeen etenemistä aktiivisesti ja keskusteli ja ideoi hankkeen toteutusta. Päivi Rönni
toimi ohjausryhmän puheenjohtajana ja Jukka Korhonen varapuheenjohtajana. Riitta Lehtinen toimi
ohjausryhmän sihteerinä.
Ohjausryhmä:
Päivi Rönni MTK Häme
Jukka Korhonen HAMK
Leena Olkkonen Mela
Taina Blomqvist Lomituspalvelut Sysmä
Veli-Matti Pura Maataloushallinto Somero
Elisa Uusi-Heikkilä Atria
Pauli Pethman Haikula oy
Jutta Kauppi Luke
Iiris Pakkanen Salpaus 09/2016 asti
Hely Korpela Salpaus 10/2016 - 30.8.2017
Satu Nurmi ProAgria Etelä-Suomi
Siri Taalas Kasvua Hämeessä –teemaohjelmahanke 10/2016 – 2/2017
Marjatta Kariniemi tai Toni Pulliainen HAMK hankepalvelut
Marko Viljamaa Salpaus – 30.8.207 lähtien
Erkki Vasara Luke

Ohjausryhmän jäsenille ei ollut nimetty varajäseniä, mikäli jäsen oli estynyt hän tilalleen voi tulla samasta
organisaatiosta toinen henkilö.

4.2.5. Kustannukset ja rahoitus
Toteutuneet kustannukset ja rahoitus, vertailu budjettiin
Hankkeen kustannukset toteutuivat pääsääntöisesti budjetin mukaisesti. Hankkeen budjetti oli 399 906 e ja
toteutuneet kustannukset 402 660 e. Toteutuneet kustannukset vuositasolla eritelty taulukossa 7.
Taulukko 7. Toteutuneet kustannukset vuosilta 2015 - 2018 ja budjetti.

budjetti

toteutunut
2016 *
Henkilöstökustannukset 309 199
77 165
Ostopalvelut
16 500
4 119
Flat Rate 24 %
74 207
18 519
Yhteensä
399 906
99 804
sis. kustannukset 15.11.2015 – 31.12.2015

toteutunut
2017
99 715
5 615
23 931
129 263
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toteutunut
2018
136 721
4 058
32 813
173 592

yhteensä

erotus

313 602
13 793
75 264
402 660

- 4 403
2 706
-1057
- 2754

Henkilöstökustannukset hivenen ylittyivät. Ostopalvelukustannukset alittuivat. Toteuttajien osalta
kustannukset koordinaattori HAMK 236 163 e, osatoteuttaja Luke 129 327 e ja osatoteuttaja Koulutuskeskus
Salpaus 37 169 e.
Rahoitus
Hankkeen rahoitus tuli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 -2020, maaseuturahasto.
Hanke oli kehittämishanke ja toimenpide yhteistyö 16.0. Budjetissa Maaseuturahaston rahoitusosuus oli
359 915 e (90 %) ja toteuttajien omarahoitus 35 991 e (10 %). Budjetin ylitys katetaan toteuttajien
omarahoituksella.

4.2.6. Raportointi ja seuranta
Ohjausryhmän kokouksia on pidetty 7 kpl: Hämeenlinnassa 30.3.2016, Lahdessa 20.9.2016, Hämeenlinnassa
8.3.2017, Lahdessa 30.8.2017, Hämeenlinnassa 13.2.2018, Lahdessa 18.5.2018 ja Hämeenlinnassa 12.12.2018.
Kasvua Hämeessä hankeperheen palavereihin on osallistuttu säännöllisesti. Maksatukset ja raportit sekä
indikaattorilomakkeet on toimitettu rahoittajalle ohjeen mukaan.
Projektipäälliköt ovat seuranneet talouslukuja ja hankkeen etenemistä verrattuna hankesuunnitelmaan.
Helmikuussa 2018 tehtiin hankkeesta itsearviointi 8-kenttä SWOT-menetelmällä (Taulukko 8 ja 9). Arviointi
käsiteltiin ohjausryhmän kokouksessa.
Taulukko 8. Vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.
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Taulukko 9. Hyödynnä, korjaa ja kehitä, varaudu ja ennakoi sekä vältä ja torju.

Kasikenttä SWOT nosti hyvin esiin hankkeen vahvuuksia, muta myös kehittämiskohteita kuten tarpeen
tulosten laajempaan julkaisemiseen tai talousvaikutusten esille tuomiseen.

4.2.7 Toteutusoletukset ja riskit
Toteutusoletuksina oli, että tarve kaikkien alueen toimijoiden yhteistyöhön ja verkostoitumiseen lisääntyy
edelleen. Lisäksi Luken mukaan tulo toi uusimman tutkimustiedon kaikkien ulottuville ja tarve osaamisen
kehittämiselle on jatkuvaa. Oletuksena oli myös, että Kasvua Hämeessä hankeperheen hankkeet toteuttavat
yhdessä teemaohjelman tavoitteita.
Riskejä olivat pääkohderyhmän eli asiantuntijoiden sitoutuminen innovaatioverstaiden työskentelyyn
ja organisaatioiden resurssit ja sitä kautta henkilökunnan mahdollisuudet osallistua hankkeen
tilaisuuksiin. Myös yrittäjien mukaan saaminen voi olla haastavaa. Maatilojen innovaatioalustana toimiminen
teemassa riskinä oli ryhmien muodostuminen ja sitoutuminen toimintaan.
Miten oletukset toteutuivat?
Pääsääntöisesti riskit eivät toteutuneet. Yhteistyö tiivistyi ja mukaan tuli uusia toimijoita sekä Kasvua
Hämeessä hankeperheen yhteinen toiminta jatkui. Lammastilalle suunniteltu digikävely jouduttiin
peruuttamaan kohdetilan kiireiden vuoksi ja Pellolta maitoa tilasäiliöön päivän ajankohtaa siirrettiin toisen
saman aiheisen tapahtuman vuoksi. Maatalouden innovaatioissa ryhmien kokoontumiset jäivät yksittäisiksi.
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4.3.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat ProAgria Etelä-Suomi, MTK Häme, Mela, Asikkalan
ruokapalvelut, Arolan tila, Versofood ja Jukola 2018 –organisaatio. Yhteisiä tilaisuuksia toteutettiin seuraavien
hankkeiden kanssa: ELINA, Kasvua Hämeessä –teemaohjelmahanke, Boosti, Uudet hevoskasvattajat ja HYMY.
ScenoProt-hankkeen kanssa on tehty yhteistyötä Palkokasvijulkaisun teossa. ScenoProt – hankkeessa (Luke)
tavoitteena on saada uusista lähteistä proteiineja ihmisravinnoksi ja eläinten rehuksi. FutureCrops – Uusia
kasvilajeja tuotantoon, tietoa ja elämyksiä kysynnän ja liiketoiminnan tueksi – hankkeen kanssa on tehty
yhteistyötä palkokasvien viljelykokeisiin liittyen. Viljelykokeista on tehty kaksi posteria ja osa kokeiden
tuloksista on vielä julkaisemattomia. Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluva
hanke. FutureCrops –hankkeen (Luke) sivuille kerätään tietoa erikoiskasvien tuotannosta, käytöstä
ruuanvalmistuksessa, liiketoimintamahdollisuuksista sekä siitä, mitä erikoiskasvit merkitsevät ihmisille.
Kotimainen kasviproteiini-työpaja, joka järjestettiin yhdessä Valkuaisfoorumi-hankkeen kanssa, osoitti että
valkuaisella on monta ottajaa, tulokulma vaihtelee halutaanko kotimainen valkuaisraaka-aine rehu- vai
ihmiskäyttöön. Riittävä saatavuus on ongelma varsinkin rehuteollisuudessa ja elintarviketeollisuus taas kaipaa
tasaista saatavuutta ympäri vuoden. Kasvivuorotuksen takia tila ei voi erikoistua vain valkuaiskasvien
tuottamiseen ja katovuosiin pitää osata varautua, mikä syö kannattavuutta. Yhteistyössä on voimaa – yritykset
tuntevat huonosti kehittäjien, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tarjoamia mahdollisuuksia. Kehittämistyötä
pitää tehdä laajasti ”rajat” ylittäen. Vastakkainasettelua liha vs. kasviproteiini tulee välttää. Eteenpäin on
mentävä positiivisten esimerkkien ja onnistumisten kautta. Kasvivalkuainen on muutakin kuin lihan korvike.
Jalostusasteen nosto on tärkeää erityisesti elintarvike ja sk-sektorille. Markkinoille pitää pystytä tarjoamaan
pidemmälle jalostettuja tuotteita. Toimi sysäyksenä myös Palkokasvit elintarvikkeena julkaisun ja siihen
liittyvän innoverstaan pitämiseen. Palkokasvioppaan julkaisun jälkeen pidettiin vielä hankkeen lopussa ”Papua
Paanalle” infopäivä Jokioisilla Paanan koululla. Lisäksi valkuaiskokonaisuuden alla tehtiin härkäpavun
lajikkeistoon liittyviä viljelykokeita Jokioisilla ja Lepaalla.

4.4. Tulokset ja vaikutukset
Määrällisiä tavoitteita olivat: hankkeeseen osallistuvat tahot yritykset 50 kpl ja asiantuntijatahot 100 kpl,
yhteensä 150 kpl. Hankkeessa kehitetyt uudet tuotteet tai menetelmät 8 kpl (reseptiikka 4 kpl, muut 4 kpl).
Uudet hankeaihiot 5 kpl (Taulukko 10).
Taulukko 10. Tavoitteet ja niiden toteutuminen.
Hankkeeseen osallistuvat
tahot
- yritykset
- asiantuntijatahot
Hankkeeseen osallistuneet
Innovaatiot
- reseptiikka
- toimintatavat
Hankeaihiot
- kehittämishankkeet

-

yritysryhmähankkeet

Tavoite

Toteuma

Kommentti

50
100

182
65
800
19
15/24
4

Sisältää maatilat 73 kpl

8
4
4
5

4
4

Asiantuntijat ja viljelijät 600 sekä opiskelijat 200
15 ohjetta JAMIX, yhteensä 24 ohjetta
Vegegrilli, Mustiala luomuviljely, Luomuun
siirtyminen –prosessikaavio, Digikävelyt,
Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi
hyötykäyttöön, Tuholaisansojen etäluenta,
Anturiteknologian hyödyntäminen maatilalla,
Hyönteispajan aihio

0
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Hankeaikana osallistujia 600 henkilöä sekä noin 200 HAMKin ja HAMin opiskelijaa. Yrityksiä 182 kpl (sis
maatilat 73 kpl) ja muita toimijoita 65 kpl. Kaikista osallistujista ei ole organisaatiotietoa.
Hankeorganisaatioista osallistujia oli seuraavasti: HAMKista 38, Lukesta 50 ja Koulutuskeskus Salpauksesta 22.
ProAgria Etelä-Suomesta osallistui 34 henkilöä, MTK:sta sis myös keskusliiton ja muut alueet kuin MTK
Hämeen 12 henkilöä. Muita kuin Koulutuskeskus Salpauksen ammattikeittiötoimijoita 46 henkilöä. Neuvonta,
koulutus, tutkimus ja ammattikeittiötoimijat tavoitettiin hyvin, hallintoa emme tällä hankkeella tavoittaneet
kattavasti.
Monet ruokaketjun toimijat esittelivät tuotteitaan ja osaamistaan ständeillä Pellolta maitoa tilasäiliöön
päivässä, Tämän päivän teknologia kotieläintiloilla - automaatio ja digitalisaatio päivässä ja Kokemuksia
luomuun siirtymisestä – keinoja viljelyn tueksi päivässä.
Mitä saatiin aikaan?
Hankkeen tavoitteena oli edistää innovaatioiden eli uudistusten syntymistä ja ruokaketjun toiminnan
resurssiviisasta kehittämistä, jonka seurauksena
● konkreettinen yhteistyö lisääntyy (koulutus, tutkimus, neuvonta ja yrittäjät)
innovaatioverstaissa, jonka tuloksena syntyy uusia toimintamalleja yhteistyön
toteuttamiseksi, uusia tuotteita tai uusia toimintatapoja
● tutkimustiedon siirto ja soveltaminen tehostuu asiantuntijoiden ja yrittäjien kesken sekä
kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön tuottamien aihioiden hyödyntäminen
Hämeessä lisääntyy
● ammatillisen osaaminen kasvaa ja ennakointiosaaminen kehittyy yhdessä tekemällä ja
osallistumalla hankkeen toimintaan (asiantuntijat ja yrittäjät)
● syntyy uusia kehittämis- ja yritysryhmähankeaihioita
● mahdollistaa luonnonmukaisen tuotannon lisääntymisen Hämeessä
● tuotetaan esimerkkejä ja ratkaistaan käytännön ongelmia resurssitehokkaista ja
kannattavista toimintatavoista maataloudessa ja ruuantuotannossa sekä levitetään muiden
hankkeiden hyviä käytäntöjä
Hankesuunnitelmassa innovaatio määriteltiin Tuomas Kuhmoisen lähestymistavan mukaan niin, että se voi olla
uusi tuotantotapa, uusi markkina, uusi tuote, uusi raaka-ainelähde tai uusi tuotannon organisointitapa kantaja päijäthämäläisessä ruokaketjussa. Nämä innovaatiot edistävät liiketoiminnan uudistumista ja yrittäjän
kannalta ne ovat keino valitun strategian toteuttamiseksi.
Sanotaan myös, että innovaatio voi syntyä vain halusta luoda uutta tai muuttaa olemassa olevia malleja.
Tämä halu luoda uutta on konkretisoitunut hyvin Koulutuskeskus Salpauksen vetämässä Kotimainen
kasviproteiini näkökulmassa ja olemassa olevien mallien muuttaminen HAMKin vetämässä Luomutuotanto ja
Luomuun siirtyminen ja siihen valmistautuminen teemoissa.
Syntyneet erilaiset innovaatiot:
Hankkeen aikana eniten innovaatioita tuotti Kotimainen kasviproteiini-näkökulma: maukkaita ja taloudellisia
ruoka- ja leivontaohjeita keltaisesta herneestä ja härkäpavusta sekä toimintatapana suuren suosion saanut
Vegegrilli. Innovaatioita syntyi myös luomu-teemoista: HAMK Mustialan opetusmaatilan siirtyminen luomuun
ja luomuun siirtymistä kuvaava monimediainen prosessikaavio verkossa. Automaatio ja digitalisaatio teemassa
mielenkiintoinen uusi toimintatapa Digikävelyt maatiloilla.
1. 15 kappaletta kotimaisesta keltaisesta herneestä sekä härkäpavusta, ammattikeittiöihin tarkoitettuja
laajasti testattuja ohjeita, jotka ovat JAMIX-järjestelmässä. Ohjeet listattu alla. Taulukko 11.
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Taulukko 11. Ohjeet 1-15 JAMIXissa kansiossa InnoRuoka.

Ohjeen nimi
Aurinkoinen coleslaw
Bolognesekastike –herne
Bolognesekastike –härkäpapu
Hernehummus

Ohjeen nimi
Juustoinen punajuurikastike
Mausteinen juures-härkispata
Mausteinen liha-härkäpapuhöystö
Punajuurikiusaus härkäpavusta

Härkäpapusalsa
Jauheliha-härkäpapulasagnette

Punajuurihummus
Siemennäkkäri hernejauholla

Juures-härkäpapuvuoka
Juures-ohrapaistos

Stroganof härkäpavulla

Lisäksi useita ohjeita, joita on toteutettu eri tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä: mm Falafel keltaisesta
herneestä, Härkispitaleipä, Papusalsa, Härkäpapurahkavoitaikina sekä suuren suosion saanut ohje
Härkäpapucookies. Kaikki ohjeet julkaistaan Kasvua Hämeessä sivustolla reseptiikka-osiossa.
2. Vegegrilli. Missä tahansa yleisötapahtumassa voidaan ja kannattaa toteuttaa ruokapiste, jossa
myydään kasvivalkuaisesta tehtyjä tuotteita. Toteutettu Lahti-Hollola Jukolassa 2018, jossa myytiin 2
päivän aikana noin 1000 keltaisesta herneestä tehtyjä falafel-annosta ja lähes 700 härkispitaleipää.
Molemmat annokset maksoivat 7 e/kpl. Palaute erittäin myönteistä ja ostajat kaikenikäisiä naisia ja
miehiä.
3. HAMK Mustialan opetusmaatilan siirtyminen luomutuotantoon peltoviljelyn osalta keväällä 2018 ja
suunnitelmat luomuun siirtymiseksi myös lypsykarjan osalta. Tähän liittyen tehty myös prosessikaavio
luomuun siirtymisestä. Kuva 34 prosessikaavion näkymästä.

Kuva 34. Kuva prosessikaavion etusivulta. Alaotsikot siirtyminen, ravinnetalous, viljelykierto, kasvinsuojelu,
ruokinta, hoito ja talous. Jokaisen alaotsikon alla sisältösivut, harmaassa palkissa näkyvät siirtymistä kuvaavat
sivut.
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4. Digikävely. Toimintatapa, jossa pieni joukko asiantuntijoita yhdessä yrittäjän tai yrittäjien kanssa käy
läpi tilalla käytössä olevan automaation koneissa ja laitteissa sekä käytössä olevat
tuotannonsuunnittelu – ja –seuranta laitteistot ja ohjelmat. Erityistä huomiota kiinnitetään
helppokäyttöisyyteen, toimivuuteen, yhteensopivuuteen ja tiedon hyödyntämiseen tilan johtamisessa.
Maatilan aidossa ympäristössä tehty konkreettinen kävely nostaa nopeasti esiin niin hyvin toimivia
asioita kuin ongelmakohtia ja kehittämistarpeita. Joitain ongelmia pystyttiin ratkaisemaan paikan
päällä. Toteutettiin lypsykarjatiloilla ja kasvinviljelytilalla. Yhteenveto lypsykarjatilojen digikävelystä
yhteenveto_digikavel
yt.docx

Tilaisuuksien vapaamuotoisemmissa ohjelmien osuuksissa kuten havainto- ja luentopäivien yritysten ja eri
organisaatioiden esittelypisteisiin tutustuttaessa ja erilaisissa havaintokohteissa sekä kaikkien tilaisuuksien
tauoilla, opintomatkojen siirtymäosuuksilla jne. tapahtuu paljon osallistujien keskinäistä tiedonvaihtoa ja
verkostoitumista ja joskus jopa konkreettista innovointia tai innovoinnin ensimmäisiä askeleita, jotka
toteutuvat.
Esimerkkinä Paanan koulun papupäivä, josta oli juttu Forssan Lehdessä 11/2018. Idea päivästä ja sen
toteuttamisesta oli syntynyt 30.5.2018 Muutakin kuin papupataa – palkokasvien käyttö elintarvikkeena –
päivään osallistujien kesken.

Kuva 35. Lehtijuttu Papupäivästä Jokioisilta.
Havainto- ja luentopäivien ohjelmaa rakennettaessa onkin löydettävä tasapaino uutta tietoa välittävien
korkeatasoisten asiantuntijapuheenvuorojen ja vapaamman osallistujien keskinäistä keskustelua
mahdollistavien osuuksien välillä. Samoin on aina pohdittava tilaisuuden pituus. Paljon asiantuntijoita ja
puheenvuoroja, jolloin käytetään koko päivä vai napakka puolen päivän tilaisuus rajatummasta aiheesta.
Molemmilla muodoilla on ollut tässä hankkeessa paikkansa. Ammattialan opiskelijoiden osallistuminen
hankkeen toimintaan tuo lisäresurssia toteuttamiseen ja on myös tapa levittää tietoa laajemmalle sekä luoda
opiskelijoille mahdollisuuksia verkostoitua alan toimijoiden kanssa.
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Yhtenä hankkeen tärkeänä tehtävänä on mahdollistaa näitä eri ihmisten kohtaamisia ja nimenomaan sellaisia
kohtaamisia, joita ei tapahdu henkilöiden normaalissa päivittäisessä työssä.
● Konkreettinen yhteistyö lisääntyy (koulutus, tutkimus, neuvonta ja yrittäjät)
innovaatioverstaissa, jonka tuloksena syntyy uusia toimintamalleja yhteistyön
toteuttamiseksi, uusia tuotteita tai uusia toimintatapoja
 Hankkeessa kolmen toimijan yhteistyö toimi hienosti ja toimijoiden osaaminen täydensi toisiaan.
Yhteistyötä tehtiin myös muiden alueen ja alan toimijoiden sekä viljelijöiden kanssa.
 Reseptiikka herne- ja härkäpapu ammattikeittiöihin laajasti testatut reseptit
 HAMK Mustialan siirtyminen luomuun sv 1 alkoi peltojen osalta keväällä 2018
 Digikävelyt toimintamalli, jossa pieni joukko asiantuntijoita jalkautuu tilalle
Yhteensä 24 ruoka- tai leivontaohjetta. Kaikki ohjeet julkaistaan Kasvua Hämeessä-sivustolla osiossa
Reseptiikka ja testatut ohjeet ammattikeittiön Jamix-järjestelmässä.
● Tutkimustiedon siirto ja soveltaminen tehostuu asiantuntijoiden ja yrittäjien kesken sekä
kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön tuottamien aihioiden hyödyntäminen
Hämeessä lisääntyy
 Parhaan tutkimustiedon saaminen havainto- ja luentopäiviin sekä hankehenkilöstön käyttöön,
toteutettu koko hankkeen ajan. Noin 50 Luken tutkijaa ollut mukana
 yrttinäytteiden kerääminen Finelin koostumustietopankin tietojen laskentaa varten
● Ammatillinen osaaminen kasvaa ja ennakointiosaaminen kehittyy yhdessä tekemällä ja
osallistumalla hankkeen toimintaan (asiantuntijat ja yrittäjät)
 Digikävelyt, toteutettu lypsykarja- ja kasvinviljelytiloilla
 Viljelijän voimaverstas koulutuksen pilotointi
 Kaikki havainto- ja luentopäivät sekä innovaatioverstaat
Syntyi uusia kehittämishankeaihioita
 Kehittämishankkeet: Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön. Hankeaihio muotoutui
ideapaperin, innovaatioverstaan, ohjausryhmässä keväällä käytyjen keskustelujen perusteella ja
Tanskan luomuopintomatkalla nähdyn ja koetun tuloksena. Hankehakemus jätetty 31.10.2018
 Tuholaisansojen etäluenta: Tuholaistarkkailua on perinteisesti toteutettu kelta- ja feromoniansoilla.
Ongelmana on tarkkailun epätarkkuus – ansoja pitää käydä tarkistamassa useita kertoa viikossa, jotta
tuholaisesiintymiin voidaan puuttua ajoissa. Ratkaisuksi esitetään IoT systeemiin perustuvaa ratkaisua,
jossa käyttäjä saa ajankohtaista tietoa esim. puhelimeen tai sähköpostiin. Näin toimiin voidaan ryhtyä
heti torjuntakynnyksen ylityttyä. Luke, HAMK, alueen yritykset ja viljelijät.
 Hyönteispajassa 13.11.2018 syntyneet aihiot, kartoitetaan etenemismahdollisuuksia (Luke)
 EIP-hankeaihio Anturiteknologian hyödyntämisestä maatilalla. (HAMK ja Datasense)
 Yrttivillitysosuuskunnan toiminnan laajeneminen, etenee ESR-hankkeen Osallisuutta osuuskunnista
kautta
 Yritysryhmähankeaihioita ei hankkeen aikana syntynyt.
Yritysryhmähankeaihioiden synty jäi liikaa työpajoihin osallistujien omalle vastuulle. Tähän olisi tarvittu
selvempi vastuuhenkilö-järjestelmä ja konkreettinen suunnitelma prosessin jatkumisesta jo työpajan
yhteydessä. Hyönteispajassa vastuuhenkilöt aihioiden jatkotyöstämiseen oli nimetty. Paja pidetiin
marraskuussa ja raporttia kirjoitettaessa ei ollut vielä tietoa olivatko alustavat aihiot edenneet konkretiaan.
● Mahdollistaa luonnonmukaisen tuotannon lisääntymisen Hämeessä
 Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilan siirtyminen luomuun peltoviljelyn osalta, 2018 menossa
ensimmäinen siirtymävuosi.
 Opinnäytetyö: Leena Matilainen, Luomuviljelysuunnitelma Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalle,
 Opinnäytetyö: Laura Jäntti Yksivuotisten rikkakasvien torjunta luomuviljelyssä
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● Tuotetaan esimerkkejä ja ratkaistaan käytännön ongelmia resurssitehokkaista ja
kannattavista toimintatavoista maataloudessa ja ruuantuotannossa sekä levitetään muiden
hankkeiden hyviä käytäntöjä
 Palkokasvit elintarvikkeena (paperi- ja verkkojulkaisu)
 Opinnäytetyö Anita Kauhala-Antonopoulou Kotimaisen kasvivalkuaisen käytön lisääminen
ammattikeittiöissä ja sen vaikutus hiilijalanjälkeen ja ruuan kustannuksiin
 Valkuaisfoorumi-hankkeen, RE-maatila-hankkeen ja ScenoProt-hankkeen julkaisuja ja postereita
pidetty esillä eri tilaisuuksissa
Hankkeessa toimittiin ruokaketjussa ”pellolta pöytään”. Hanke edisti konkreettisesti eri toimijoiden välistä
yhteistyötä kasvivalkuaiseen liittyvissä kysymyksissä ja lisäsi kotimaisen herneen ja härkäpavun käyttöä
ammattikeittiöissä. Uuden reseptiikan kehittämisessä onnistuttiin loistavasti ja alan toimijat olivat siitä kovasti
kiinnostuneita.
Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa. Salpauksen toiminnan perustana oli
yhteistyö viljelijöiden ja kasvivalkuaistuotteiden jalostajien kanssa sekä kontaktien luominen yrityksiin jotka
käyttävät kasvivalkuaistuotteita omassa ravintolatoiminnassaan. Arolan tilan härkäpapu ja hernetuotteet sekä
Versofoodin elintarvikejalosteet olivat keskeisiä reseptiikan kehittämisen kannalta. Pienempiä toimijoita olivat
mm. Aikolan tila ja Renegades. Yritysyhteistyötä tehtiin useiden eri toimijoiden kanssa toteuttamalla
tapahtumia heidän tiloissaan tai kutsumalla heidän edustajiaan erilaisiin tilaisuuksiin ja
tuotekehitystapahtumiin.
Tutkimustulosten ja tutkijoiden hyödyntäminen työpajoissa onnistui laajasti, hankkeeseen toi teemakohtaista
asiantuntemustaan liki 50 Luken tutkijaa ja muuta asiantuntijaa. Hankkeen joustava toimintamalli toimi koko
Kasvua Hämeessä –ohjelmaa hyödyttävästi ja edellistä ohjelmakautta laajemmin. Hanke mahdollisti
reagoinnin nouseviin teemoihin ja tutkimuskärkiin esim. hyönteistutkimus ja härkäpavun lajikekokeet.
Kokonaisuutena Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä toiminnan kautta
tutkimustulosten siirtomekanismi kehittyi, synnytti uutta yhteistyötä ja verkosto laajeni. HAMK:n toteuttama
innovaatioverstaiden ja havainto- luentopäivien striimaus ja tallennus on mahdollistanut laajemman
osallistujamäärän ja innovaatioverstaiden sisällön käyttämisen myöhemmin.
HAMK Mustialan opetusmaatilan siirtyminen luomuun toimii ”julkisena näyteikkunana” luomuviljelystä.
Siirtyminen on herättänyt kiinnostusta yrittäjissä ja muissa maatalousalan toimijoissa. Uusia yhteistyökuvioita
yritysten kanssa on lähtenyt/lähdössä liikkeelle.
Hankkeen tapahtumiin osallistuneet saivat runsaasti uutta tietoa ajankohtaisista asioista ja joutuivat
työpajoissa pohtimaan uusia ratkaisuja. Kokeilu- ja maistelulounaat poistivat ennakkoluuloja kotimaisen
kasvivalkuaisen käytöstä. Osaa hankkeen teemoista vie jatkossa eteenpäin Luomussa vara parempi- ruokaa ja
digi hyötykäyttöön hanke.

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
Ohjausryhmän lausunto:
Ohjausryhmä keskusteli hankkeen toteutumisesta 12.12.2018 pidetyssä kokouksessa ja ohjausryhmän
lausunto hyväksyttiin sähköpostikokokouksessa helmikuussa 2019. Seuraavia näkökulmia nousi esille.
38

Kokonaisuudessaan ajankohtaiset teemat hyvin esillä, uudet näkökulmat ja uuden tiedon esiin
nostaminen. Laaja asiantuntemus, kokonaisuus ja yhteistyö (Luke, HAMK, Koulutuskeskus Salpaus).
Määrälliset tavoitteet osallistujien osalta saavutettu hyvin. Hankkeen laajuus vs. mitä voi tehdä yhdessä
hankkeessa, oltiinko liiankin kunnianhimoisia?
Hankkeessa toimittiin ruokaketjussa ”pellolta pöytään”. Hanke edisti konkreettisesti eri toimijoiden välistä
yhteistyötä kasvivalkuaiseen liittyvissä kysymyksissä ja lisäsi kotimaisen herneen ja härkäpavun käyttöä
ammattikeittiöissä. Mustialan siirtymisellä luomuun suuri merkitys. Opiskelijoiden mukana olo hankkeessa
tärkeä asia. Hankkeen aikana on koettu innostumisen elämyksiä, jotka ovat johtaneet konkretiaan.
Viestintävirta somessa. Ohjausryhmätyöskentely on ollut hyvää. Kasvivalkuaisen ruokakäyttö. Mielellään
jatketaan hankeyhteistyötä samojen toimijoiden kanssa.

6. Allekirjoittajat ja päiväys
Mustialassa 28.2.2019

Riitta Lehtinen
projektipäällikkö InnoRuoka-hanke
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