
1. Ongelma

Kouluruoka rokkaa!

Mistä syntyy toimiva ja elämyksellinen 
kouluruokailukokemus oppilaan näkökul
masta?

Jotta pys tyimme ymmär tämään miten 
ruoka päätyy oppi laiden lau tasille, oli 
meidän mää ri teltävä ruoan arvoketju. 
Sen lisäksi tuli ymmärtää mil laisia asen
teita ja ennak ko kä si tyksiä kou lu ruokaan 
liittyy, mil laiseksi kou lu ruokailu koetaan 
ja mitä kou lu ruo kailussa oikeasti tapah
tuu. Syksyllä 2012 siirsimme muo toi lu toi
mistomme Mar tin laakson koululle viikon 
ajaksi. Kuun te lemalla, havain noimalla 
ja yhteisillä työ pa joilla osal listimme 
oppilaat, koulun opettajat sekä hen ki

lö kunnan suun nitt e lu pro sessiin ja ryh
dyimme yhdessä etsimään vas tauksia 
kysy myksiin;

• Miten kouluruokailusta voidaan kehit
tää entistä parempi sekä sujuvampi 
kokemus oppilaan näkökulmasta 
tarkasteltuna? 

• Miten voimme lisätä oppilaiden osal
listumista päivittäiseen kouluruokai
luun? 

• Miten parannamme kouluruokailun 
houkuttelevuutta sekä vähennämme 
syntyvän biojätteen määrää?

Designpääkaupunkivuonna uudistimme kouluruokailua 
palvelumuotoilulla. Tutustu mitä tehtiin ja millaisia muutoksia muotoilun 
menetelmillä saimme aikaan.

Kouluruoka Rokkaa! – muotoiluviikko koulussa

Kou luruoka rokkaa! hanke oli osa Muo toillut rat kaisut 2012 ohjelmaa, 
jossa muo toilua tehtiin tutuksi jul kisella ja kol mannella sek torilla. 
Hankkeen avulla rat kottiin yhteis kun nallisia haasteita, etsittiin muo toilulle 
uusia käytt ö alueita ja pyrittiin ilah dutt amaan kan sa laisten arkea. Ohjelma 
oli osa World Design Capital Helsinki 2012 vuotta ja sen rahoitti Suomen 
Kultt uu ri rahasto.

Hank keella paran nettiin kou lu ruo kai lu ko kemusta oppilaan näkö kulmasta. 
Kou lu laiset olivat mukana ideoimassa ja muo toi lemassa kou lu ruo kailun 
tule vai suutta pro jektin alusta alkaen. Suo ma laisella kou lu ruoalla on tun
netusti hyvä maine. Hyvin voin tiyh teis kuntamme on pystynyt tar joamaan 
jokaiselle kou lu laiselle ravitsevan aterian yli 65 vuoden ajan. Tarkat ravin
to suo si tukset ja kiristyvät budjetit vaativat kui tenkin ruokaalan ammat
ti laisilta lähes taikurin taitoja ja kou lu ruo kailun maine ei ole enää enti
sellään, vaikka sen eteen tehdään val tavasti töitä. Halusimme yhteisillä 
pon nis tuksilla nostaa kou lu ruo kailun arvos tuksen ansait se malleen 
tasolle ja kehittää työkalut kou lu ruo kai lu ko ke muksen jat kuvaan paran ta
miseen kaikissa Suomen kou luissa.
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2. Havainnointi

Osal lis tavissa työ pa joissa oppilaat 
havain noivat ja ideoivat muo toi li joiden 
ohjauksessa rat kaisuja oman koulunsa 
ruo kailun kehitt ä miseen. Kou luissa ruo
kasalit ja niiden tunnelma, ergonomia 
sekä ääni maailma luovat yhteisen tilan, 
jossa oppilaat koh taavat ja viettävät 
yhdessä aikaa. Kou lu ruokailu on paljon 
muutakin kuin syömistä; se on päi vit
täistä koh taamista, yhdessä olemista 
sekä sosi aalista kans sa käymistä.

Kou lu ruokailu sosi aa lisena tapah tumana 
on oppi laille tärkeä. Eri tyisesti pie
nimpien oppi laiden sekä eri tyis ryhmien 
ruo ka rauhan tur vaaminen on haastavaa. 

Kun kou lu ruo kailua tar kastelee koko nai
suutena, huomaa nopeasti miten vaa
tivaa on ottaa huomioon kaikkien käyt
täjien tarpeet. Tilaa käyttävät oppilaat 
ensim mäisestä luokasta yhdek sänteen. 
Eri laiset tarpeet ovat myös opett ajilla ja 
muulla koulun hen ki lö kunnalla.

Tilaan ja pal veluun liitt yvien seikkojen 
ohessa havaitsimme kou lu ruo kailussa 
olevan kyse paljon muustakin kuin 
ais teilla havaitt avista asioista. Kou lu
ruokailu voidaan nähdä yhtei söl lisenä 
tapah tumana, jossa asenteet, kasvatus 
ja yhtei söl lisyys ovat mer kitt ävässä roo
lissa.

3. Ideat

Kouluruoka rokkaa! hankkeessa jaoim
me konseptit alunperin neljään kategori
aan:

1. (visuaalinen) ilme = graafinen suun
nittelu, joka tarkoittaa sitä miten eri 
tieto on tehty näkyväksi tekstein ja 
kuvin.

2. tila = kalusteet ja materiaalit tilassa

3. palvelu = miten toimitaan, yhteiset 
säännöt. Tämän lisäksi havainnoinnin 
tuloksena nousi erittäin tärkeäksi 
omaksi kategoriakseen:

4. yhteisöllisyys = kouluruuan merkitys 
yhteisössä ja yhteisöllisyyden vahvis
taminen. 

4. Suunnitelma
Koostimme syn tyneet ideat ja havain
not manu aaliksi sekä muo toi lupolun 
kartaksi, joiden avulla ins pi raatiota ja 
toi min ta malleja voidaan jakaa kaikkin 
Suomen kou luihin. Uskomme, että eri 
kou luissa syntyy omia yksi löllisiä ideoita 
ja reseptejä, joilla pai kal lisesti voidaan 
parantaa kou lu ruo kailuun liittyvää elä
mystä ja palvelua. Tuotimme ideoista 
eri vaa ti vuustason rat kaisuja, jotta 

muu toksia olisi mah dol lisuus toteuttaa 
hyvin pie nelläkin bud jetilla. Syn tyneet 
reseptit ovat muo toiltuja rat kaisuja Mar
tin laakson koulun ruo kasalin tilan, palve
lun ja ilmeen kehitt ä miseksi. Reseptien 
lisäksi rakensimme osal listavia toi min
ta malleja, niin kut suttuja ”maku paloja”, 
koulujen oma toimista palvelun kehit
tämistä varten.

5. Testaus
Tes tasimme muutamia ideoinnin poh
jalta syn tyneitä rat kaisuja koulun ruo
ka salissa. Hankimme Mar tin laakson 
koululle ruo kasalin iden ti teettiä ja käy
tös tapoja korostavia sei nä teip pauksia, 
jonott amista hel pottavia infor ma tiivisia 
latt ia teip pauksia sekä rau ha pöydän, 
jonka mitoitus oli suun niteltu pie nimpiä 

kou lu laisia aja tellen. Ruo kasalin kalus
teet jär jes tettiin myös uudelleen hel pot
tamaan tilan käyttöä ja liik kumista. Kou
lu ruo kailuun lisättiin myös 15 minuuttia 
lisää aikaa. Oppilaat tuottivat itse maku
pa loista mm. kok ki gal lerian ja tai de
seinän.

6. Toteutus ja opit
Kou lu ruokailu on monien teki jöiden 
summa. Siihen vai kuttavat pää tökset ja 
asenteet aina valtion tasolta van hempiin 
asti. Aineel listen asioiden rinnalle kes
keiseksi tekijäksi nousee yhtei söl lisyys. 
Kou lu yhteisö voidaan nähdä perheenä, 
johon kuuluvat niin oppilaat, opettajat, 
ter vey den hoitajat, keitt iö hen ki lökunta 
kuin van hem matkin. Jokainen linkki 
tässä ketjussa on oleellinen, jotta nega
tiiviset asenteet ja mie likuvat saadaan 
muutt umaan.

Usein miellämme kou luruoan itsestään 
selväksi eduksi ja se tuntuu ilmaiselta. 
Kun kou luruoan arvoketju kitey tetään 
ja visua li soidaan, syntyy todellinen mie
likuva ravintoarvoista, palvelun mit
ta kaavasta, yhtei söl li syydestä ja itse 
makue lä myksestä. Kou lu ruo kailun 

posi tii visessa valossa esiin tuovalla kas
va tuksella sekä myös oppi laiden näke
myksiä kuun te lemalla voidaan yhdessä 
vai kuttaa siihen, mil lainen mie likuva 
kou lu ruo kailusta syntyy. Yhtei söl lisellä 
asen teella ja tekemisen mei ningillä jokai
sessa koulussa on mah dollista tarttua 
haarukan varteen ja ryhtyä miett imään, 
millä keinoin asenteita voitaisi muuttaa 
oikeaan suuntaan.

Kou luruoka on kaikkien yhteinen asia ja 
kou lu ruo ka ma nu aalimme avaa eri ta
hoilla vai kutt amisen välineet jat kuvaan 
laadun paran ta miseen. Kaikilla on yhtä 
suuri vastuu sekä oikeus ideoida ja saa
da äänensä kuu luviin. Muutos tapahtuu 
yhteisillä pon nis tuksilla – ei ainoastaan 
odott amalla toimia kunnan tai valtion 
taholta.  
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