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Hankkeen vastuullinen ja yhteystiedot
Vastuutaho/Yrityksen nimi (hankkeen hallinnoija):Helsingin Tukkutori
Y-tunnus: 0201256-6
Toimipaikka (osoite ja postinumero): Vanha talvitie 10 H, 00580 HELSINKI
Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti):p.09-31032500, timo.taulavuori@hel.fi
Hankepäällikkö/Yhteyshenkilön nimi (hankkeen vastuullinen): Timo Taulavuori
Hankepäällikön yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): ks. ylle
Hankkeen organisointi (esim. ohjausryhmän ja projektiryhmän kokoonpano):
Tiina Lampisjärvi, Ruokatieto
Jonna Martikainen/Taina Saarinen, Työväenopisto
Matti Santala A21/Flavour Studio
Timo Taulavuori/Helsingin Tukkutori
Lisäksi hankkeessa mukana Opetusvirasto ja Palmia ruokapalvelutyksikkö.

Tällä raportilla täydennetään aikaisemmin annettuja raportteja.

Raportoitavan hankkeen tiedot
Hankkeen nimi: Opetuskeittiö Teurastamolle -> myöhemmin tekstissä opetuskeittiö on Flavour Studio, joksi
tila nimettiin vuonna 2013
Raportoitava aikaväli (pp.kk.vvvv – pp.kk.vvvv): 01. 01. – 30. 12. 2014
Hankkeeseen sitoutunut yhteistyökumppani Helsingin kaupungilta: Helsingin työväenopisto
Yhteistyökumppanin yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot: Jonna Martikainen 09-31088581 (työväenopiston
opetustoiminta)

Alkuperäinen projektisuunnitelma ja hankekuvaus
Hankekuvaus lyhyesti: Rakennetaan ja käynnistetään opetuskeittiötoiminta Teurastamon yhteyteen
Hankkeen tärkeimmät tavoitteet (lyhyesti keskeisimmät tavoitteet): Teurastamon ja Helsingin kaupungin ruo-
kakulttuurin kehittäminen opetuskeittiön ja monitoimitilan avulla, jonka puitteissa järjestetään muun muassa
opetustoimintaa.
Hankkeen yksilöidyt toimenpiteet (lyhyesti keskeisimmät toimenpiteet): Opetuskeittiön rakentaminen, varus-
taminen ja toiminnan käynnistäminen niin, että se tukee ruokakulttuuristrategian tavoitteita.
Kokonaisaikataulu (pp.kk.vvvv – pp.kk.vvvv): 1.1.2013 – 30. 12. 2014

Selvitys hankkeen rahoituksesta
Innovaatiorahastosta myönnetty kokonaisrahoitus (euro): 290 000 €
Tähän asti maksettu rahoitusosuus (euro): 290 000 €
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Hankkeen rahoitusmalli:

Rahoitusvuosi
Oma rahoitusosuus

 (euro)
Innovaatiorahasto

(euro)
Muu rahoitus

(euro)
2014 0 290 000 0
2015 0 0 0
2016
Kokonaisrahoitus

Hankkeen kokonaisrahoitus yhteensä (euro) 290 000

Huom! Vuosina 2013 ja 2014 sekä Tukkutori, A21/Ravintola Kellohalli, Ruokatieto ry ja Helsingin kaupungin
työväenopisto ovat käyttäneet hankkeen ulkopuolella omaa rahoitusta tilan rakentamiseen, varustamiseen ja
opetustoimintaan. Summa on suurempi kuin saatu avustus.

Tarkennus muusta rahoituksesta:

Muu rahoittaja (nimi)
Haettu rahoitus

(euro)
Myönnetty rahoitus

(euro)
Haettu rahoitus varmistuu

/ varmistunut (pvm)
Ei ulkopuolisia rahoittajia hankkeen osa-
puolten lisäksi

Toteutuneet kustannukset (mihin rahoitusta on käytetty):

Kustannuserittely
Kokonaiskustannukset

 (euro)
Innovaatiorahaston osuus

(euro)
Palkkakulut,
joista henkilöstösivukuluja
Matkakulut
Ostopalvelut, 181 203 181203
josta asiantuntijapalveluita 74 020 74 020
Koneiden ja laitteiden hankintamenot 107 356 107 356
Toimisto- ja vuokrakustannukset
Muut menot 1 441 1441
Yhteensä 290 000 290 000

Selvitys hankkeen toteutumisesta ja sen vaikutuksista
Miten hanke on edennyt raportointikauden aikana (ml. aikataulu, budjetti):
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- Hankkeen osalta tavoitteita on täsmennetty alkuvuoden 2014 aikana. Tilassa on ollut paljon toimintaa
vuonna 2014, mihin innovaatiorahaston tukea ei ole käytetty, mutta rahaston tuella tehdyt perusinves-
toinnit ovat sen mahdollistaneet.

- Innovaatiorahaston tuella on rahoitettu hankkeen loppukaudesta sisällön tuottamista ja sitä on käytet-
ty Flavour studion markkinointiin ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen. Hankkeen alkuvaiheessa raken-
nettiin ja varustettiin opetuskeittiötä opetustarkoitukseen, jotta toiminta pystyttiin käynnistämään sii-
nä.

- Syyskauden 2014 suurin yksittäinen tapahtuma, johon käytettiin innovaatiorahaston rahoitusta, oli
kouluruokapäivä 11.11.2014. Laaja kampanja kouluruoan laadun ja sen merkityksellisyyden edistä-
miseksi oli Opetusviraston, Palmian, Kellohalliravintola, Tukkutorin, Suomalaisen ruokakulttuurin edis-
täjän Elo-säätiön ja Ruokatieto ry:n yhteishanke.
Tilaisuus oli avoin kaikille kaupunkilaisille. Tapahtumassa osallistujat saivat maistaa kouluruokaa, tava-
ta kouluruoan tekijöitä ja suunnittelijoita, visioida tulevaisuuden kouluruokaa, päästä aikamatkalle
kouluruoan historiaan, ottaa aistit haltuun makukoulussa sekä nähdä mitä meillä ja muualla syödään
kouluissa. Tapahtumassa kaupunkilaisilla ja ruoka-alan eri toimijoilla oli mahdollisuus olla vuorovaiku-
tuksessa keskenään.

Hankkeen tavoitteiden toteutuminen:
- Tavoitteet ovat toteutuneet loppuvuonna 2014, jolloin tilan toiminnan sisältöä, julkisuutta, markki-

nointia, opasteita ja sisältöä parannetaan innovaatiorahaston tuelle. Sisältöä monipuolistettiin ja kehi-
tetiin vastaamaan paremmin tavoitteita ja asiakaspalautetta.

- Hallintokuntien välistä yhteistyötä on ollut erityisesti Opetusviraston ja Työväenopiston kanssa. Tämän
lisäksi tiiviissä yhteistyössä on ollut yrityksenä A21, joka hallinnoin tilaa käytännön tasolla. Yhdistykse-
nä Ruokatieto on ollut aktiivisesti järjestämässä opetustoimintaa koululaisille.

- Opetuskeittiötilan tarjontaa on suunnattu niin, että siellä on ollut kohdennettuja toimintoja ns. tavalli-
sille kaupunkilaisille, lapsille, nuorille, ammattilaisille sekä yrityksille. Lisäksi tilassa on tehty syksyllä
2014 esitettyyn tv-sarjaan, Ravintola x:ään, kuvauksia sekä myöhemmin syksyllä tilassa on kuvattu
Masterchef-ohjelmaa. Innovaatiorahaston rahoitusta ei ole käytetty näihin toimintoihin, mutta ne ovat
olleet mukana tilan markkinoinnissa.

- Opetuskeittiön toimintaan voi tutustua Flavour Studion sivuilla www.flavour-studio.com. Sivuilla ei ole
tietoa yhteistyökumppanien järjestämistä tilaisuuksista. Lisäksi www.teurastamo.com –sivuja ja face-
bookia on käytetty tiedottamiseen.

- Yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa on lisätty kevään 2014 aikana mm. tuomalla avoin Dinner is ready –
luentosarja opetuskeittiöön. Avoimia luentoja oli yhteensä kuusi kevään aikana. Yhteistyötahona ja lu-
ennoitsijana on ollut mm. ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä. Yhteistyössä olemme avoimia ja
pyrimme toteuttamaan niitä asioita, mitä yliopiston taholta halutaan. Tilaa on tarjottu aktiivisesti yli-
opiston käyttöön osana opetustoimintaa.

- Tilaisuuksien avulla on lisätty syksyn 2014 aikana helsinkiläisten mielenkiintoa ruokaa ja kestävää ruo-
kakulttuuria kohtaan. Tässä työssä Työväenopisto ja Ruokatieto ry ovat toimineet järjestäen kursseja
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lapsille että aikuisille. Helsinkiläinen ruokakulttuuri on kehittynyt selvästi parin viime vuoden aikana,
mihin opetuskeittiöllä on oma roolinsa. Opetustila on osa kaupungin ruokakulttuuristrategiaa.

- Toiminta on ja sitä suunnitellaan edelleen niin, että se tukisi koko kaupungin ruokakulttuurin kehitty-
mistä, erityisesti Teurastamon tunnettavuutta ja samalla houkuttelisi uusi kohderyhmiä alueelle ja te-
kisi aluetta tunnetuksi. Arviomme mukaan toiminta tukee kokonaisuudessaan alueen kehittämistä ja
yritystoimintaa. Favour studio on ollut auki lähes kaikissa Teurastamon tapahtumissa.

- Innovaatiorahaston avulla suunniteltiin myös Street Food Helsingin -asiantuntijaseminaaria, joka to-
teutettiin Flavours studiolla ja Kellohallilla katuruokatapahtuman yhteydessä maaliskuussa 2014. On-
nistunut tapahtuma toi myös jatkoseminaarin samoihin tiloihin myös keväällä 2015, joten rahoituksella
oli pitempiaikainen vaikutus. Tämän tapahtuman tavoitteena oli edistää ns. katuruoan laatua ja toimi-
vuutta. Helsinki on saanut tapahtuman myötä myös kansainvälistä näkyvyyttä. Tästä on saatu hyviä tu-
loksia laajemmin muun muassa ruokarekkaohjeistuksen myötä. Tämä ei kuulunut varsinaisesti tämän
rahoituksen piiriin, mutta on ns. kerrannaisvaikutus ruokakulttuurin edistämisestä Helsingin kaupungil-
la.

Onko hankesuunnitelmassa kohtia, jotka eivät tule toteutumaan tai joita on syytä muokata:
- Tämän hetken arvion mukaan kaikki kohdat ovat toteutuneet syksyn 2014 aikana ja hanke voitiin päät-

tää. Kevään 2015 opetus- ja kurssitoimintaa sekä markkinointia on suunniteltu pitkällä tähtäimellä,
mutta nyt hankkeen eri osapuolten toiminnan katsotaan voivan vakiintua jatkuvaksi toiminnaksi ilman,
että siihen tarvitaan lisärahoitusta. Tärkeimmät tavoitteet olivat opetuskeittiötoiminnan mahdollista-
minen asianmukaisten tilojen avulla ja se, että toiminta saadaan niissä alkuun, ovat siis onnistuneet.
Tavoitteena oli lisäksi, että tiloissa pystytään järjestämään rinnakkain sekä kaupallista että ei-
kaupallista toimintaa. Tässä tavoitteessa on onnistuttu ja se ei olisi ollut mahdollista ilman innovaa-
tiorahaston tukea.

- Tunnettavuuden ja muun muassa opasteiden osalta tekemistä on edelleen ja se työ jatkuu.
Onko oleelliset tahot saatu sitoutumaan hankkeeseen ja miten (ml. loppukäyttäjien osallistaminen)

- Kaikki muuta perustajatahot (A21, Ruokatieto, Opetusvirasto ja Työväenopisto) paitsi Palmia ovat käyt-
täneet tilaa tavoitteiden mukaisesti ja sitoutuneet hankkeeseen.  Yhtenä tavoitteena on ollut ruoka-
alan ammattilaisten opetustoiminnan aloittaminen tiloissa. Vaikka Palmia ei ole vielä toistaiseksi käyt-
tänyt tilaa omiin tarkoituksiinsa, on tilassa järjestetty useita muita ammattilaisille suunnattuja tilai-
suuksia.

- Palmia osallistui kuitenkin Kouluruokapäivään aktiivisesti ja he ovat tietoisia tilaan liittyvistä mahdolli-
suuksista tulevaisuudessa. Yksityisen tahon A21:n kanssa on jatkon osalta sovittu vuokraussäännöistä
niin, että heillä on erillinen hinnasto kaupungin sisäisille tapahtumille ja yksityisille toimijoille. Näin
varmistetaan jatkossa se, että Flavour Studion käyttö on pitkällä tähtäimellä kannattavaa yritystoimin-
taa A21:lle ja samalla se mahdollistaa kaupungin omille toimijoille tilan käytön edullisemmalla hinnalla.
A21 vuokraa tilaa Helsingin Tukkutorilta ja heillä on edelleen oikeus vuokrata tilaa ulkopuolisille toimi-
joille kuitenkin niin, että esim. työväenopistolla on oikeus varata opetusaikoja etukäteen omaa toimin-
taa varten.



HELSINGIN KAUPUNKI INNOVAATIORAHASTO
KAUPUNGINKANSLIA LOPPURAPORTTI

Lisätietoja Käyntiosoite Raportit kaupungin kirjaamoon
www.hel.fi/kaupunginkanslia Kaupunginkanslia PL 1 (Pohjoisesplanadi 11 - 13),

00170 Helsinki
innovaatiorahasto@hel.fi PL 1 (Pohjoisesplanadi 11 - 13)

00170 Helsinki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet seuraavalle raportointikaudelle (lyhyesti keskeisimmät tavoitteet):
- Hanke on päättynyt

Loppuraportin liitteet
- Liite 1 Loppuraportti Flavour studio
- Liite 2. Kouluruokapäivän analyysi
- Liite 3. Kouluruokapäivänbudjetti ja toteuma
- Liite 4. Tiliyhteenveto kokonaisuudesta
- Liite 5. Ohjaustyöryhmän pöytäkirja (toimitetaan elokuussa)
- Liite 6. Yhteistyökumppanin lausunto (toimitetaan myöhemmin)


