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Strategiajohtaja

Helsingin kaupungin osallistuminen EURA 2021: Kestävän kaupun-
kikehittämisen haku - Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimus -
rahoitushakuun hankkeessa Food waste ecosystem - ruokahävikin 
vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen
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Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että Helsinki osallistuu partnerina 
EURA 2021: Kestävän kaupunkikehittämisen haku - Pääkaupunkiseu-
dun ekosysteemisopimus -rahoitushakuun hankkeella Food waste eco-
system - ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen. 

Hankkeen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudulle yhteinen kiertota-
loutta tukeva ruoan ekosysteemi. Ideana on tunnistaa kohtia, joissa 
voidaan tehostaa nykyistä prosessia (ruokahävikin vähentäminen), 
hyödyntää ruokahävikkiä tehokkaasti sekä luoda uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia (ruokahävikistä bisnestä). Hanke luo uudenlaisia mah-
dollisuuksia yhteistyölle, toisilta oppimiselle ja hyvien käytäntöjen jaka-
miselle. Laajan ekosysteemikehittämisen rinnalla hanke toteuttaa käy-
tännön pilotteja ja osallistaa toimialan edustajia, sidosryhmiä ja asiak-
kaita parhaiden mahdollisten ratkaisujen luomiseksi. 

Hanke sisältää seuraavat työpaketit:

1. Pääkaupunkiseudun ruokahävikin ekosysteemin kehittäminen 
jätehierarkian mukaisesti

2. Ravitsemispalveluiden ruokahävikin vähentäminen, hävikkiruoan 
hyödyntäminen sekä syntyvän elintarvikejätteen laadun selvit-
täminen

3. Mallin luominen elintarvikejätteen ja ruokahävikin määrän ja laa-
dun seurantaan ravitsemispalveluissa pääkaupunkiseudulla
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4. Elintarvikejätteen ja ruokahävikin liiketoimintapotentiaalin kartoit-
taminen

5. Viestintä

Helsinki on päätoteuttaja ja koordinoija työpaketissa 2. Siinä analysoi-
daan ravitsemispalveluiden nykyisiä toimintatapoja ja hävikin syntyme-
kanismeja sekä kehitetään ja pilotoidaan korjaavia toimenpiteitä hävikin 
vähentämiseksi. Lisäksi kehitetään hyödyntämistapoja ylijääneelle, 
mutta syömäkelpoiselle ruoalle, niin julkisissa kuin yksityisissä kohteis-
sa, mm. ruoka-avun kautta yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. 
Työpaketissa osallistetaan vahvasti käyttäjät jakamaan näkemyksiään 
ja kehittämään toimintaa entistä paremmin heidän tarpeitaan vastaa-
vaksi. Pilottien tuloksista viestitään laajasti, minkä lisäksi hankkeeseen 
osallistuvien toimijoiden henkilöstölle järjestetään koulutusta. Hank-
keessa käyttöön valitut ratkaisut sisällytetään henkilökunnan toimin-
taohjeistuksiin ja jalkautetaan laajemmin käyttöön. 

Hankkeen pääpartneri on Vantaan kaupunki. Muut partnerit ovat Lau-
rea ammattikorkeakoulu, Luonnonvarakeskus sekä Helsingin kaupunki. 
Lisäksi Espoon kaupunki osallistuu hankkeeseen kumppanina. Helsin-
gin työpaketin vetovastuu on ympäristöpalveluilla ja keskeisinä yhteis-
työkumppaneina ovat Palvelukeskus Helsinki, Stadin safka sekä Kas-
vatuksen ja koulutuksen toimiala ja Sosiaali- ja terveystoimiala.

Hankkeen kokonaiskesto on 1.1.2023 – 31.12.2025. Hankkeen koko-
naiskustannukset ovat noin miljoona euroa, josta ulkoisen tuen osuus 
on noin 600 000 euroa. Helsingin kaupungin partneriosuus on 248 110 
euroa. Anottavan keskitetyn hankemäärärahan suuruus on 248 110 eu-
roa ja sille saatava tuki on n. 60 %. 

Kaupunkiympäristön toimiala esittää, että Helsingin kaupungin rahoitus 
hoidetaan yllä esitetyn mukaisesti kaupungin keskitetyistä hankemää-
rärahoista. Perusteluna on, että hanke toteuttaa kaupunkistrategiaa 
2021 – 2025, jossa on asetettu tavoitteita kestävästä taloudenpidosta, 
välillisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja kunnianhimoi-
sesta kiertotalouden tiekartan edistämisestä.  Kaupungin kierto- ja ja-
kamistalouden tiekartan päivitysluonnokseen on kirjattu toimenpiteitä 
koskien Helsingin kaupungin toimipisteissä syntyvän ruokahävikin vä-
hentämistä sekä hävikkiruoan hyödyntämistä. Vastaavanlaiset toimen-
piteet sisältyivät aiemmin Hiilineutraali Helsinki 2035 -
toimenpideohjelmaan, josta ne ohjelman päivityksen myötä siirrettiin 
päivitettävään kierto- ja jakamistalouden tiekarttaan.

Kaupunkiympäristön toimiala esittää myös, että ympäristöpalvelut val-
tuutetaan vastaamaan hankkeen hausta ja hallinnoinnista. 
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Kansliapäällikkö päättää Helsingin kaupungin hallintosäännön 12. lu-
vun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla kaupungin puolesta Euroopan 
unionin rahoituksen hakemisesta. Kansliapäällikkö on delegointipää-
töksen (4.8.2021 § 164) mukaan päättänyt siirtää Helsingin kaupungin 
hallintosäännön 12. luvun 1 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla toimival-
taa hakea kaupungin puolesta Euroopan unionin rahoitusta strategia-
johtajalle miljoonaan euroon asti.
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