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Johdanto
Ennen hyvin paikallisesta ruoantuotannosta on tullut globalisaation ja teollistumisen
myötä erikoistunutta, pääomavaltaista, teknologiapohjaista ja aina vain globaalimpaa
(Norberg-Hodge ym. 2002; Whatmore 1995). Jatkuvasti pitenevät tuotantoverkostot
mahdollistavat tuoreiden hedelmien ja vihannesten syömisen ympäri vuoden myös
pohjoisessa (Hendrickson & Heffernan 2002), ja uusiin ruokakulttuureihin tutustuminen
on helppoa (Mononen 2006: 41). Elintarvikkeiden tuotannon ja kulutuksen eriytyminen
kasvattaa kuitenkin myös psyykkistä etäisyyttä tuottajien ja kuluttajien välillä
(Whatmore 1995; Brom 2000; Niva ym. 2004; Feagan 2007). Tätä kehitystä
vastustamaan on syntynyt paikallisten ruokajärjestelmien liike (Kloppenburg ym. 1996;
Norberg-Hodge ym. 2002; Feagan 2007). Suurten, ylikansallisten yritysten on vaikea
reagoida uusiin markkinarakoihin (Hendrickson & Heffernan 2002), mistä syntyvä
aukko globaalissa ruokajärjestelmässä tarjoaa tilan vaihtoehtoiselle järjestelmälle
(Whatmore 1995: 46–47; Kloppenburg ym. 1996).
Samalla kun kotitalouksien kulutusmenot kotitaloutta kohti ovat
kasvaneet, on elintarvikkeiden osuus kulutusmenoista suhteellisesti pienentynyt
(Tilastokeskus 2008). Ruoka ei ole kuitenkaan tavallinen kulutuskohde (Ilmonen 2007),
sillä

se

on

luonteeltaan

hyvin

lähelle

ruumista

tulevaa,

jokapäiväistä,

kulttuurisidonnaista ja monimerkityksistä. Ruoan kulutuksen maantiedettä tutkineet
David Bell ja Gill Valentine (1997: 3) toteavatkin sanonnan mukaisesti, että se, mitä
syömme – ja missä ja miksi – kertoo, keitä olemme.
Yhteiskuntamaantieteilijä ja maaseutututkija Tuija Monosen (2006: 38)
mukaan yhteiskuntatieteellinen maatalous- ja elintarviketutkimus on ollut entistä
kiinnostuneempi

elintarvikejärjestelmän

taustalla

vaikuttavista

toimijoista

ja

paikallisuudesta. Tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota toimijaverkostojen sosiaaliseen
järjestymiseen sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen toimijaverkostoissa ja niiden
välillä. Ruokapiirit voidaan ajatella paikallisena toimijaverkostona, joka sijoittuu
laajemman ruokajärjestelmän sisälle. Tässä tutkielmassa tarkastelen ruokapiirejä
erityisesti toiminnan taustalla vaikuttavien arvojen näkökulmasta.
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Ruokapiireistä on tehty vasta hyvin vähän tieteellistä tutkimusta. Mediassa ruokapiirit
on nähty uudenlaisena yhteiskunnallisena vaikutuskeinona (Pörsti 2012), jonka
liikkeellepanevana

voimana

luomuruokatarjontaan
ruoanhankintaketjujaan

(Pentti

on

usein

1992;

ruokapiirit

tyytymättömyys

Hytönen
tarjoavat

2012).

kauppojen

lähi-

Muodostamalla

vaihtoehdon

ja

omia

perinteisille

markettiostoksille. Vaihtoehtoisten tarjontaketjujen käyttäminen saattaa kuitenkin vaatia
erilaista asiaan paneutumista ja sitoutumista, minkä vuoksi ruokapiiriläisten
kulutusvalintoja ohjaavien arvojen ja ruokakäsitysten tutkiminen on erityisen
mielenkiintoista.
Tutkielmassani on kolme keskeistä tutkimuskysymystä. Ensinnäkin
tavoitteenani on selvittää, mitä arvoja ruokapiiritoiminta palvelee eli miksi siihen
osallistutaan. Toiseksi pyrin vastaamaan kysymykseen, miten ruokapiirien jäsenet
suhtautuvat lähi- ja luomuruokaan – toisin sanoen millaisia käsityksiä heillä on näistä
ruokatyypeistä ja miksi niitä ostetaan. Kolmantena mielenkiinnon kohteena on
ruokapiirien toimiminen lähi- ja luomuruoan hankintakanavana. Kartoitan ruokapiirien
toimintamalleja sekä ruokapiirien esiintymistä ja niiden toimintaan osallistumista
tutkimusalueella.
Tutkimusalueeni on Pohjois-Pohjanmaa ja tutkimuksen perusjoukko
maakunnan alueella toimivien ruokapiirien jäsenistö. Käsiteltävänä on kysely- ja
haastatteluaineisto, joka on kerätty Oulun yliopiston ja MTT Taloustutkimuksen
yhteisessä Lähi- ja luomuruoan saavutettavuus Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa
(RuokaGIS). Kyselyn ja haastattelut olen tehnyt yhteistyössä MTT Taloustutkimuksen
projektitutkija Kirsi Korhosen kanssa, minkä lisäksi suunnitteluun ovat osallistuneet
Oulun yliopiston maantieteen laitokselta hankkeen projektipäällikkö Ossi Kotavaara,
Jarmo Rusanen ja Toivo Muilu sekä markkinoinnin laitokselta Jari Juga.
Opinnäytetyöni on kuitenkin itsenäinen, RuokaGIS-hankkeesta erillinen kokonaisuus.
Esittelen aluksi tutkimuksen keskeiset käsitteet, jotka muodostavat
teoreettisen taustan ruokapiirien tutkimiselle. Aloitan lähi- ja luomuruoan määrittelystä,
minkä jälkeen pohdin ruoanhankinnan maantieteellistä ulottuvuutta ja esittelen ruoan
valuma-alueen käsitteen. Seuraavaksi liitän ruokapiirit vaihtoehtoisten jakelukanavien
tarkasteluun. Yhteisötalous, osuustoiminta ja talkooperinne kytkeytyvät kaikki
ruokapiirien toimintaperiaatteeseen, joten kerron lyhyesti myös niistä. Sen jälkeen
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syvennyn hetkeksi luottamuksen käsitteeseen ruoanhankinnassa. Teoreettisen osuuden
lopuksi

muotoilen

kysely-

ja

haastatteluaineiston

analyyseissä

käytettävän

viitekehyksen, jonka keskiössä ovat arvot ja niiden jako eri tyyppeihin.

Ruoka maantieteellisenä käsitteenä
Ruoka on käsitteenä ja objektina monimerkityksinen. Toisaalta se on jokaiselle
ihmiselle välttämätön elinehto, toisaalta mielihyvän ja nautinnon, joskus myös harmin
ja vaivan lähde. Ruokaa paitsi syödään, myös valitaan, hankitaan ja arvotetaan; mikä
saa

kunniapaikan

juhla-aterialla,

mitä

ei

kelpuuteta

syötäväksi

lainkaan.

Nykykulttuurissa ruoka ja yksilölliset ravitsemusvalinnat saattavat jopa jakaa ihmisiä
sen sijaan, että yhteiset ateriat yhdistäisivät, kuten ruokakulttuurin professori Johanna
Mäkelä toteaa (Riiali 2013). Kun ruokaa käytetään individualismin hengessä
identiteetin rakentajana, ruoan kollektiivinen, yhteisöllinen luonne tietoisesti tai
tiedostamatta hylätään ja rakennetaan uudelleen omaan maailmankuvaan paremmin
sopivan yhteisön sidosaineeksi.
Ruoan valintaa helpottavat kuluttajille suunnatut ominaisuustiedot ja
etuliitteet. Ruoka ei olekaan enää vain ruokaa, vaan kotiruokaa, valmisruokaa,
terveysruokaa (jopa superruokaa), lähiruokaa, luomuruokaa, laihdutusruokaa ja
lohturuokaa. Näistä lähi- ja luomuruokaa on viime vuosina pyritty määrittelemään
entistä tarkemmin (esim. Zepeda & Leviten-Reid 2004; Isoniemi 2005; Isoniemi ym.
2006). Mistä ruoka tulee ja miten se on tuotettu ovat lähes yhtä keskeisiä kysymyksiä
kuin mitä ruoka on. Ruoan maantiede on saanut yhä suuremman roolin samalla kun
ruokaa on tuotettu yhä suuremmalla maantieteellisellä alueella. Lähiruoka-ajattelu
pyrkii pienentämään tätä maantieteellistä aluetta, siinä missä luonnonmukaisuudella
tavoitellaan kestävämpää tuotantoa. Avaan nyt lähi- ja luomuruoan käsitteitä tämän
tutkielman kontekstissa ja valotan ruoan maantiedettä hieman lisää. Tutkielman
teoreettinen tarkastelu nojaa esitettyihin käsitteisiin.
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Lähiruoan monet määritelmät
Lähiruoan käsite on merkitykseltään epäselvä, eikä siitä ole yksimielisyyttä edes alan
toimijoiden keskuudessa (Lähiruuan käsite… 2012). Suomalaisessa tutkimuskentässä
lähiruoasta

käytetään

usein

Maa-

ja

metsätalousministeriön

asettaman

Lähiruokatyöryhmän (Lähiruoan mahdollisuudet 2000: 3) luomaa määritelmää:
”Lähiruoka on ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja
tuotantopanoksia edistäen oman alueensa taloutta ja työllisyyttä.” Määritelmä perustuu
aluetalouden näkökulmaan, ja sitä on kehitetty edelleen Kuule Oy:n toteuttamassa
Lähiruokaselvityksessä (Kurunmäki ym. 2012), jossa lähiruoan katsotaan edistävän
talouden ja työllisyyden lisäksi myös oman alueensa ruokakulttuuria. Sitran teettämässä
selvityksessä puolestaan rajataan lähiruoka Suomessa tuotetuksi ruoaksi, jolla on
mahdollisimman lyhyt tuotantoketju ja joka on korkealaatuista ja tuoretta sekä huomioi
ympäristönäkökulmat ja kestävän kehityksen (Mäkipeska & Sihvonen 2010: 8).
Hallituksen tuoreessa lähiruokaohjelmassa (Lähiruokaa... 2013) lähiruoan
määritelmää on tarkennettu. Ohjelmassa lähiruoka tarkoittaa "paikallisruokaa, joka
edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, on tuotettu ja
jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan ja kulutetaan omalla
alueella" (emt. 12). Oma alue viittaa maakuntaan, sitä vastaavaan tai pienempään
aluetasoon. Lähiruoan määritelmää on selvästi pyritty konkretisoimaan rajaamalla
lähialue maantieteellisesti ja ottamalla huomioon myös jalostuksessa käytettävien raakaaineiden alkuperä. Jatkojalostuksesta käytiin vuoden 2013 kesällä keskustelua Makuja
Pohjois-Karjalasta -lähituotemerkin jouduttua kuluttajien harhaan johtamiseen liittyvien
epäilyjen kohteeksi, koska merkin alla myytävien tuotteiden raaka-aineet saattoivat olla
peräisin jopa ulkomailta (Karppinen 2013).
Lähiruokatyöryhmä

katsoo

lähiruoassa

yhdistyvän

seuraavia

ominaisuuksia: lähiruoka vastaa alueensa kuluttajien toiveisiin ja tarpeisiin täyttäen
samalla

elintarvikkeiden

laatuvaatimukset;

sen

tuotannossa

käytetään

oman

talousalueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia niin paljon kuin mahdollista, ja
tuotantoketju on sitoutunut kestäviin menetelmiin; lähiruoan markkinat ovat alueelliset
ja

tuotanto

sesonginmukaista,

minkä

lisäksi

lähiruoan

tuotekehityksessä

ja
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markkinoinnissa hyödynnetään alueellista ruokaperinnettä (Lähiruoan mahdollisuudet
2000).

Myös

luomutuotanto

otetaan

esille.

Lähiruoka

voi

olla

samalla

luonnonmukaisesti tuotettua, niin sanottua ”lähiluomua” (ks. Seppänen ym. 2006: 84),
mutta luonnonmukaisuus ei ole vaatimus. Sen sijaan lähiruoan jatkojalostajien todetaan
käyttävän pääraaka-aineinaan joko omaa tuotantoa tai muilta talousalueen tuottajilta
hankittuja tuotteita. Linjauksen mukaan Oulussa valmistettu ruoka ei siis ole
automaattisesti oululaista lähiruokaa, elleivät sen raaka-aineet ole niin ikään peräisin
Oulusta.
Kansainvälisesti lähiruoan etuna pidetään parempia tuottajahintoja ja
rahan sekä työpaikkojen pysymistä omassa yhteisössä (Halweil 2002; Norberg-Hodge
ym.

2002:

65–68).

toimitusketjuja

eli

Paremmat
välikäsien

tuottajahinnat
mahdollisimman

kuitenkin
vähäistä

edellyttävät
määrää.

lyhyitä

Hallituksen

lähiruokaohjelmassa onkin huomioitu lähiruoan yhteys lyhyisiin jakeluketjuihin, joiden
määritteiksi luetaan taloudellisten toimijoiden määrän väheneminen ketjussa ja
toimijoiden yhteistyö, paikallinen talouskasvu sekä maantieteelliset ja sosiaaliset
yhteydet tuottajien ja kuluttajien välillä. Lähiruokaa toivotaan myös julkisen sektorin
keittiöihin (Väänänen & Tossavainen 2013), joissa lyhyempiä ketjuja voitaisiin niin
ikään hyödyntää.
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK kuvaa lähiruokaa
ytimekkäästi mahdollisimman lähellä tuotetuksi suomalaiseksi ruoaksi, jonka alkuperä,
tuottaja ja valmistaja tiedetään (Hyvää suomalaista lähiruokaa 2013). Tuottajaliitossa
ymmärrettävästi korostetaan lähiruoan jäljitettävyyttä – tietoa sen alkuperästä. Tämä
ominaisuus sisältyy lähiruokatyöryhmän ja -ohjelman määritelmiin vain implisiittisesti.
Toiseksi MTK:lla on joustavampi (kenties realistisempi) käsitys tuotantoalueesta, jonka
tulee olla mahdollisimman lähellä. Määritelmässä toistuu myös RuokaGIS-hankkeessa
esillä ollut ”lähin ruoka” -ajattelu, joka mahdollistaa esimerkiksi poronlihan laskemisen
lähiruoaksi Etelä-Suomessa, vaikka lähin porotila olisi satojen kilometrien päässä.
Suomalaisille lähimpänä tuotettua luomuappelsiinia taas voi olla ranskalainen
appelsiini.
Suomalaisten kuluttajien ja päättäjien mielestä lähiruoka on ostopaikan
lähellä tuotettua suomalaista ruokaa (Isoniemi ym. 2000). Kuluttajat ovat määritelleet
lähiruokaa tuotannon ja kulutuksen välisen maantieteellisen etäisyyden lisäksi
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aluetaloudellisen näkökulman, jalostusasteen, markkinointikanavan ja laadun kautta
(Isoniemi

2005).

Suomalaisten

käsitykset

lähiruoasta

ovat

siten

linjassa

Lähiruokatyöryhmän määritelmän kanssa. Eräässä yhdysvaltalaistutkimuksessa (Zepeda
& Leviten-Reid 2004) kuluttajien luonnehdinnat lähiruoasta perustuivat osittain ajassa
mitattuun etäisyyteen (ajoaika ostopaikkaan), osittain poliittisiin rajoihin ja laadullisiin
ominaisuuksiin, mutta myös henkilösuhteisiin, ja tuottajatoreja suosittiinkin pienten
tilamyymälöiden ohella lähiruoan ostopaikkoina. Lähiruokaa ostetaan myös Suomessa
mielellään suoraan tuottajalta (Mäkipeska & Sihvonen 2010: 52–54).
Kriittisenä

äänenä

kansainvälisessä

lähiruokakeskustelussa

toimii

yhdysvaltalainen maaseutusosiologi Clare Hinrichs (2003), joka on osoittanut, etteivät
suotuisat sosiaaliset tai ympäristöön kohdistuvat seuraukset aina osu mukavasti yhteen
”paikallisen” (tai suomeksi paremmin ilmaistuna lähialueen) tilallisen sisällön kanssa.
Esimerkiksi pienimuotoista tuotantoa harjoittavat paikalliset viljelijät eivät Hinrichsin
(2003: 35–36) mukaan automaattisesti ole ympäristöllisesti valveutuneita ja vastuullisia,
vaikka paikallisten markkinoiden hyödyntäminen ja oletus huolestuneiden asiakkaiden
suorittamasta valvonnasta saattavat johtaa pienviljelijän toimimaan kestävämmin.
Tällaisissa tapauksissa Hinrichs tosin uskoo pikemminkin sosiaalisen suhteen kuin
tilallisen sijainnin selittävän viljelijän käyttäytymistä.
Lähiruoan tuotannolle ei ole samanlaista yhtenäistä standardia kuin
luonnonmukaiselle

tuotannolle.

Esimerkiksi

”lähialueen”

merkitys

on

ollut

tulkinnanvaraista. Vaarana on, että tarkan määritelmän puuttuessa lähiruoka-käsite
valjastetaan palvelemaan milloin kenenkin toimijan etua niin, että ruoan "läheisyys" jää
todellisuudessa pimentoon. Uuden lähiruokaohjelman myötä oman maakunnan voidaan
odottaa vakiintuvan alueeksi, jonka sisällä tuotettua ruokaa voidaan kutsua lähiruoaksi.
Rajaukseksi on ehdotettu myös kilometrimääräisiä etäisyyksiä, mutta ne eivät ole
saaneet

kannatusta lähiruokatoimijoiden keskuudessa.

Toiminnallisena

alueena

maakunta sopii tähän tutkielmaan lähiruokaa rajaavaksi määritteeksi paremmin kuin eri
puolella Suomea eri tavoin vaikuttavat maantieteelliset etäisyydet. Jätän lähiruoan
määrittelyssä kuitenkin tilaa myös kysely- ja haastatteluvastaajieni käsityksille.
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Luonnonmukaisesti tuotettu ruoka
Luonnonmukainen

maatalous

on

kestävän

kehityksen

periaatteisiin

nojaavaa

maataloutta (Rajala 2006: 19). Siinä otetaan siis huomioon tuotannon ekologiset
vaikutukset. Kansainvälinen luomujärjestö IFOAM (International Federation of Organic
Agriculture

Movements)

on

määritellyt

luonnonmukaisen

maatalouden

tuotantojärjestelmäksi, joka ylläpitää maaperän, ekosysteemien ja ihmisten terveyttä ja
toimii paikallisiin olosuhteisiin mukautuneiden ekologisten prosessien, luonnon
monimuotoisuuden ja luonnollisten kiertojen varassa ulkoisten panosten käytön sijaan
(What is organic? 2013). Määritelmän mukaan luomumaataloudessa yhdistyy perinne,
innovaatio ja tiede yhteisen ympäristön eduksi ja oikeudenmukaisten suhteiden sekä
hyvän

elämänlaadun

luonnonmukaiseksi

edistämiseksi

maataloudeksi

kaikille
kaikki

osapuolille.

IFOAM

luomumenetelmiä

laskee

käyttävät

ja

luomumaatalouden periaatteisiin pohjautuvat järjestelmät sertifikaatteihin katsomatta.
Euroopan

unionin

neuvoston

asetuksessa

(EY)

N:o

834/2007

luonnonmukainen tuotanto on määritelty seuraavasti:
Luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoito- ja elintarvikkeiden
tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyvät ympäristön kannalta parhaat käytännöt, pitkälle
kehittynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästäminen, eläinten
hyvinvointia koskevien tiukkojen standardien soveltaminen ja tuotanto, jossa otetaan
huomioon tiettyjen kuluttajien mieltymys tuotteisiin, jotka on tuotettu luonnollisista
aineksista ja luonnollisin menetelmin.

Luomuruoalle on siis IFOAMin määritelmän lisäksi Euroopassa tietty standardi.
Euroopan unionin yhteisellä luomutunnuksella tai kansallisilla luomumerkeillä
varustetut

tuotteet

kuuluvat

valvotun

luomutuotannon

piiriin,

ja

niiden

luonnonmukaisuus on sen vuoksi taattua.
Tuija Mononen (2012) on tutkinut luonnonmukaisen tuotannon historiaa ja
nykytilaa Suomessa. Luomu kehitettiin 1900-luvun alussa maaperän kunnostamisen
menetelmäksi tavanomaisen maatalouden rinnalle, mutta siitä tuli yhteiskunnallisesti
merkittävää vasta vuosisadan loppupuolella, kun tietoisuus ympäristöongelmista
lisääntyi ja vihreä liike sai Suomessa suosiota. Kiinnostusta luomuun ovat kasvattaneet
siitä lähtien lisäksi tuotantoeläinten kohtelun puiminen julkisuudessa, ruokaskandaalit ja
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ruoan saamat uudet merkitykset. Alun vastustuksen jälkeen luomusta on tullut myös
tuottajien keskuudessa kannatettua. Luomun kehitys oli vahvimmillaan vuonna 1996,
kun luomutuotantoon siirtyi 1700 uutta tilaa; vuonna 2000 luomutilojen määrä oli
puolestaan suurimmillaan (yli 5200). Tuoreimman, vuotta 2012 koskevan tilastotiedon
mukaan Suomessa on yli 4300 luomutilaa alkutuotannossa ja luomuviljellyn peltoalan
osuus on 8,7 prosenttia Suomen peltoalasta (Luonnonmukaisen tuotannon... 2013).
Luomueläintiloja on noin 760.
Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksen (Niva ym. 2004) mukaan
luottamus on erityisen olennainen osa luomutuotteita. Tutkimuksen osallistujat uskoivat
luomutuotteiden

terveellisyyteen

ja

turvallisuuteen

sekä

kotimaisen

luomun

ylivertaisuuteen ulkomaiseen tuotantoon verrattuna, mutta faktoina esitettyjen
käsitysten taustalla oli tiedon sijaan luottamus suomalaiseen luomuun. Luottamus
pohjautui erilaisiin luomumerkkeihin ja osin myös luomutuotannon lyhyeen fyysiseen ja
psykologiseen etäisyyteen kuluttajista.
Suomalaisille kuluttajille lähi- ja luomuruoka näyttäytyvät usein samana
asiana (Mononen 2006: 44), ja molempiin liitetään myönteisiä ominaisuuksia (Isoniemi
2005; Isoniemi ym. 2006). Suomalaisen ruoan uskotaan ylipäätään olevan puhdasta ja
turvallista ja siten luonnonmukaisempaa kuin muualla maailmassa tuotetun ruoan (Niva
ym. 2004: 23). Suomessa ei olekaan käyty luomun teollistumisesta samanlaista
keskustelua kuin monessa muussa maassa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa suuret
luomutuottajat saattavat siirtyä tavanomaisesta tuotannosta luomuun yksinkertaisesti
vaihtamalla

tuotantopanokset

luonnonmukaisiin

sitoutumatta

kuitenkaan

luomutuotantoon yleisesti liitettyihin kestävyyden periaatteisiin, mikä osaltaan
kyseenalaistaa

luomutuotannon

maineen

sosiaalisesti

oikeudenmukaisena,

ympäristöystävällisenä tai paikallisena järjestelmänä (Selfa & Qazi 2005).
Pesäero luomu- ja lähiruoan välillä voi siis olla helpompi tehdä
suuremman

mittakaavan

tuottajamaissa.

Toisaalta

lähiruoan

luonne

erikseen

standardoimattomana tuotantona tekee siitä kenties yhtä haavoittuvaisen – voihan
lähiruoaksi kutsua vaikkapa tehotuotantotilan ahtaissa oloissa kasvanutta porsasta, jos
tila sijaitsee naapurissa. Esimerkki ei vastaa lähiruokaan julkisuudessa liitettyä
mielikuvaa laadukkaista, lähitilalla rakkaudella kasvatetuista raaka-aineista. Toisaalta
kuten Mononen (2006: 50) muistuttaa luomutuotteiden osalta, ympäristöystävällinen
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tuotantotapakaan ei tee valmiista elintarvikkeesta ekologista tai laadukasta, vaan
elintarvikejärjestelmiä ja -verkostoja tulee tutkia kokonaisuutena.

Ruoan maantiede
Ruoka liikkuu eri aluetasoja käsittävässä elintarvikejärjestelmässä. Tuija Mononen ja
Tiina Silvasti (2012: 9) käyttävät elintarvikejärjestelmästä (food system) taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n (1981) määritelmää: elintarvikejärjestelmä
muodostuu niistä suhteista ja toiminnoista, joiden vuorovaikutuksen tuloksena
määrittyy, mitä ruokaa tuotetaan ja jaetaan, kuinka paljon, millä menetelmillä ja kenelle.
Elintarvikejärjestelmään kuuluvat kaikki ne yhteiskunnan toimet, joilla on jotain
tekemistä elintarvikkeiden tuotannon ja kulutuksen kanssa. Elintarvikejärjestelmä ja
ruokajärjestelmä tarkoittavat tässä yhteydessä samaa asiaa. Maantieteessä ruokaa on
tarkasteltu muun muassa ruokaverkostojen näkökulmasta, joka elintarvikejärjestelmän
tavoin ottaa huomioon ruoantuotannon ja -kulutuksen monet sisäiset yhteydet,
kytkeytyneisyyden ja jatkuvan muuttumisen (Richardson & Whatmore 2009).
Mononen (2006) pitää globalisaatiota yhtenä elintarviketuotannon
suurimmista muutoksista. Elintarvikkeita voidaan kuluttaa kaukana niiden alkutuotantoja jatkojalostusalueista, ja niistä on tullut eri puolilla maailmaa samannäköisiä ja makuisia. Monosen sanoin ”globaali elintarvike pyritään tekemään ajasta ja paikasta
riippumattomaksi tasalaatuiseksi hyödykkeeksi” (emt. 32). Kun ruoantuotantoa
kuitenkin

säätelevät

ainakin

jossain

määrin

alueelliset

ilmasto-olosuhteet

ja

vuodenaikojen vaihtelu, Monosen mainitsema globaali elintarvike kaupan hyllyllä tai
tuoretiskillä on eri aikoihin peräisin eri paikoista, jotka voivat olla varsin kaukana
myyntipaikasta. Mononen toteaa, että tuottajan ja kuluttajan maantieteellinen läheisyys
esiintyykin jatkuvasti keskusteluissa sekä tavanomaisesta että vaihtoehtoisesta
maataloudesta ja elintarviketuotannosta.
Nykyisen ruokajärjestelmän maantiede paljastaa, että ruokaketjujen
venyessä tuotanto eriytyy kulutuksesta paitsi fyysisesti, myös psykologisesti (Feagan
2007: 38). Samalla ympäristön tila huononee, yhteydet yhteisöön katkeavat ja
identiteetin sekä paikan tunne häviävät. Tuottajien ja kuluttajien välinen fyysinen

13

etäisyys katkaisee sosiaalisen yhteyden heidän välillään (Mononen 2006: 40) ja
vähentää kuluttajien mahdollisuuksia havainnoida tuotantoa omin silmin samalla kun
psyykkinen etäisyys nakertaa luottamusta (Brom 2000; Niva ym. 2004). Globaalin
elintarvikejärjestelmän

rinnalla

onkin

alettu

puhua

elintarvikejärjestelmän

paikallistamisesta, kuten Mononen (2006: 41–42) huomauttaa.
Paikalliset ruokajärjestelmät perustuvat erilaisiin maantieteellisiin tilan
rajauksiin, joihin viitataan muun muassa käsitteillä paikallinen, paikka ja yhteisö
(Feagan 2007: 33). Näissä spatiaalisissa yksiköissä toimivat tuottajatorit, yhteisöviljely,
ruokapiirit ja muut paikallisten ruokajärjestelmien ilmentymät, joiden ruokakilometrit
ovat yleensä paljon pienempiä kuin teollisesti tuotetulla ruoalla. Maantieteellisesti
läheisemmät rajat vaikuttavat myös ruoan identiteettien yhdentymiseen tuottajien ja
kuluttajien välillä. Robert Feagan (2007: 34–35) muistuttaa, että paikalliset
ruokajärjestelmät ja niitä ilmentävät tilan yksiköt ovat kuitenkin aina sidoksissa
makrotason sosiokulttuurisiin tekijöihin niin talouden kuin politiikankin alueella –
lähtien jo siitä, mitä viljellään, miten ja missä. Tämä kytkeytyneisyys ”suurempiin
piireihin” saattaa muodostua lähiruoalle ongelmaksi, vaikka toisaalta ulkopuolisten
toimijoiden on joskus arveltu myös myötävaikuttavan paikallisuuden arvoon.
Paikallisissa ruokajärjestelmissä paikallisuus on siksi määriteltävä suhteessa paikkaan
itseensä – sen sosiaalisiin, ekologisiin ja poliittisiin olosuhteisiin – mutta edelleen on
muistettava, että paikallinen on aina sidoksissa globaaliin monin tavoin (emt. 39).
Mary Hendrickson ja William Heffernan (2002: 363) ovat käsitelleet
ruoan spatiotemporaalisuutta tutkimansa yhdysvaltalaisen ruokapiirin kautta. Heidän
mukaansa ruokapiirin tarjoamalla vaihtoehdolla voidaan järjestää aika ja tila uudelleen:
ruokapiiri opettaa ruoan kausiluonteisuudesta, jossa aika yhdistyy paikallisen
ruokajärjestelmän luonnolliseen kiertoon. Tällainen ajattelu on vastakkaista keskitetyn
ruoantuotannon mallille, jossa useita elintarvikkeita on myös suomalaisissa marketeissa
tarjolla ympäri vuoden. Toisaalta kaikki tuotanto on sidoksissa vuodenaikoihin ja
säähän – suomalaisten markettienkin myymien hedelmien, vihannesten ja muiden
tuoretuotteiden alkuperä vaihtelee paikallisten kasvukausien mukaan. Kausittaisuus ei
kuitenkaan näy kuluttajalle samalla tavoin kuin käytettäessä vain tietyn alueen tuotteita
sen mukaan, mitä kulloinkin on saatavilla.

14

Brittiläinen maantieteilijä ja yhteiskuntateoreetikko David Harvey pohti tilan ja ajan
supistumista ruokajärjestelmän kautta lyhyesti jo 1980-luvun lopulla (Harvey 1989:
299–300). Postmoderniutta käsittelevässä teoksessaan Harvey kuvaa kaupan värikkään
elintarvikehyllyn kykyä tarjota kokemus maailman eri ruokakulttuureista eri puolilta
maailmaa tuotujen elintarvikkeiden kautta, samalla tapaa kuin televisioruutu tuo
maailman kotiin erottaen kuitenkin todellisuuden ja sitä edustavan kuvan toisistaan.
Todellisuutta edustavien kuvien yhteenkietoutuma kätkee kuitenkin niiden alkuperän ja
niiden syntyyn johtaneet työnteon prosessit sekä niiden tuotannossa osallisina olevat
sosiaaliset suhteet. Harveyn huomiot heijastelevat hyvin nykyisiä ruoantuotantoon
liitettyjä huolenaiheita.
Paikallisruoan puolestapuhujat ovat huolissaan ”paikkojen ohenemisesta”
(ks. Sack 1997: 7–11; Casey 2001) eli niiden kulttuurisen kytkeytyneisyyden
katoamisesta, jonka vastustaminen uudenlaisten ruokavalintojen avulla auttaa tekemään
paikoista ”tiheämpiä” (Feagan 2007: 37). Oikeanlaiset ruokavalinnat johtavat yhteyteen
toisten ihmisten, paikkojen ja ympäristöjen kanssa, ja niihin yhdistyy tieto paikkojen
historiasta sekä kulttuurisista tavoista. Siten paikallisuutta ja paikallisruokaa korostavat
liikkeet voivat osaltaan vahvistaa paikkaan liittyviä identiteettejä, joita (ruoka)kulttuurin
yhdenmukaistuminen ympäri maailmaa – tietynlainen paikattomuus (ks. Relph 1976) –
ja pitenevät ruokaketjut uhkaavat. Feagan peräänkuuluttaakin paikan ja sen rajojen
tunnistamista myös paikallisruokapyrkimyksissä: inhimillisinä konstruktioina rajat
vaikuttavat

kaikkeen

ihmistoimintaan

ja

toisivat

uskottavuutta

paikallisille

ruokajärjestelmille.
Yhteiskunnallisen elintarviketutkimuksen käsitteelliseksi alueyksiköksi on
ehdotettu niin sanottua ruoan valuma-aluetta (foodshed), jota MTT:n tutkija Helmi
Risku-Norja (2011) kutsuu ruoka-alueeksi. Se käsittää maa-alueen, ihmiset ja yritykset,
jotka järjestävät yhteisölle tai seudulle sen ruoan (Halweil 2002: 13). Yhdysvaltalainen
ruokaekologi Jack Kloppenburg kumppaneineen (1996: 39) kuvaa ruoka-aluetta
sosiaalimaantieteellisenä tilana, jossa ihmistoiminta on osana tietyn paikan luonnollista
pintaa. He asettavat paikallisuuden ja alueellisuuden ruoka-alueajattelun keskiöön –
joskin painotus on pikemminkin läheisyydessä kuin varsinaisissa maantieteellisissä
sijainneissa, sillä ruoka-alueilla ei ajatella olevan selkeitä rajoja. Ne ovat kuitenkin
sosiaalisesti,

taloudellisesti,

eettisesti

ja

fyysisesti

juurtuneita

tiettyihin

15

paikkoihin.Ruoan valuma-alueen käsite yhdistää sujuvasti paikan ja ihmisen sekä
luonnon ja kulttuurin. Kloppenburg ja hänen kollegansa (1996) pitävät ruoka-aluetta
mainiona käsitteenä paitsi teoreettisesti, myös käytännössä, sillä ruoka-alueet voivat
toimia tutkimuksessa mielekkäinä analyysiyksiköinä. He liittävät termiin kuitenkin
myös normatiivisen merkityksen ruokajärjestelmien toivotusta kehityskulusta: tietoisuus
ruoka-alueesta voi herättää vastuuntuntoa ja yhteyden tunnetta tiettyä seutua kohtaan.
Tällaisen ajattelun nousua he näkevät vaihtoehtoisen tuotannon ja kulutuksen piirissä.

Vaihtoehtoinen ruoanhankinta
Ruokaan liittyvät terveys- ja turvallisuusriskit sekä tuottajien ja kuluttajien välinen
fyysinen ja psyykkinen etäisyys ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta ruokaan
(Brom 2000; Ilmonen & Jokinen 2002). Suurin osa nyky-yhteiskuntien ihmisistä ostaa
elintarvikkeita kaupasta sen sijaan, että ruokaa kasvatettaisiin itse, minkä vuoksi
kuluttajien täytyy luottaa ruoan kunnollisuuteen ja turvallisuuteen jollain muulla
perusteella kuin itse valvomalla (Brom 2000: 131). Kauppa tuo kulutuksen ja tuotannon
väliin ylimääräisen portaan, johon luottamusta ei kuitenkaan voi perustaa, koska
kauppiaat eivät ole itse tuottaneet myymäänsä ruokaa tai olleet suorassa yhteydessä
tuottajaan (Brom 2000: 129).
Luottamusta on yritetty rakentaa uudelleen muun muassa tarkempien
pakkausmerkintöjen (Brom 2000) sekä tuotemerkkien ja standardien (Ilmonen &
Jokinen 2002: 121–122) avulla. Tuotemerkkeihin pyritään liittämään luottamusta
herättäviä mielikuvia, jotka ikään kuin takaavat tuotteen laadun. Esimerkiksi
luomutuotteille on tällä tavoin onnistuttu luomaan hyvin myönteinen imago (Niva ym.
2004). Siinä missä brändäys tähtää yleisen luottamuksen vahvistamiseen, luottamus voi
perustua myös tuotannon paikallisuuteen, kuten sosiologit Kaj Ilmonen ja Kimmo
Jokinen (2002: 122) esittävät. Kotimaisuus tuntuu merkitsevän kuluttajille laatua ja
luotettavuutta. Erityisen vahva yhteys paikallisuuden ja luotettavuuden välillä on ollut
havaittavissa paljon perinteistä tuotantoa harjoittavissa maissa kuten Italiassa, jossa
ulkomaiseen ruokaan suhtaudutaan epäluuloisesti (Sassatelli & Scott 2001).
Kotimaisuuden ja paikallisuuden ihannointi on viime vuosina voimistunut myös
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Suomessa. Ilmonen ja Jokinen (2002) kuitenkin muistuttavat, että ollakseen
merkityksellistä kuluttajalle paikallisen ruoan on oltava myös moraalisesti kestävin
periaattein tuotettua. Kuluttajan mahdollisuus tutustua tuottajaan ja varmistaa itse, että
tähän voi luottaa, on paras keino tarkistaa tuotannon luotettavuus.
Globaalin elintarvikejärjestelmän oheen on syntynyt vaihtoehtoisten
elintarvikejärjestelmien käsite, joka määritellään Monosen (2006: 41–42) mukaan usein
yksinkertaisesti joksikin muuksi kuin globaaliksi elintarvikejärjestelmäksi. Monosen
esimerkkeinä käyttämiä luomutuotantoa, reilua kauppaa sekä paikallisia ja alueellisia
jatkojalostajia ja jakelukanavia yhdistävät sitoutuminen lähiyhteisöön ja ympäristöön
sekä massatuotannosta poikkeavat tuotanto- ja jakelutavat (emt.). Monosen mielestä
elintarvikejärjestelmän vaihtoehtoisuus perustuu tuottajan ja kuluttajan väliseen
sosiaaliseen suhteeseen tai välikäsien mahdollisimman vähäiseen määrään, esimerkiksi
suoramyyntiin. Lisäksi vaihtoehtoinen järjestelmä tuottaa tavallisesti elintarvikkeita
tietyn paikallisyhteisön tarpeisiin ja on sosiaaliselta toiminnaltaan paikallinen.
Maarit Sireni (2007: 11) on tutkinut vaihtoehtoista ruoantuotantoa
maakunnallisten elintarvikestrategioiden pohjalta. Sirenin mukaan luonnonmukainen
tuotanto

luetaan

elintarviketutkimuksissa

vaihtoehtoiseksi

raaka-aineiden

ja

elintarvikkeiden tuotantomenetelmäksi, sillä sen tavoitteena ei ole tuotannon
maksimointi. Luomussa huomioidaan lisäksi ympäristönäkökohdat, mikä osaltaan
erottaa sitä tavanomaisesta tuotannosta. Sireni huomauttaa, että luomutuotannon
globaalit tarjontaketjut eivät kuitenkaan ole vaihtoehtoisia verrattuna tavallisiin. Myös
Mononen (2006: 46) toteaa luomuelintarvikkeiden tarjonnan muuttuneen logistiikaltaan
samankaltaiseksi kuin tavanomaisilla elintarvikkeilla, koska lähes 99 prosenttia
luomutuotteista myydään päivittäistavarakaupoissa. Tässä tutkielmassa vaihtoehtoisuus
näkyy tuotantotavan lisäksi nimenomaan tarjontaketjussa, sillä ruokapiirit toimivat
vastapainona

perinteiselle,

kaupan

yksiköiden

tarjontaan

perustuvalle

elintarvikehankinnalle. Myös lähiruoan käyttö nähdään tällöin vaihtoehtoisena
kuluttamisena siitä huolimatta, että lähiruoan tuotantotapa ei välttämättä eroa
tavanomaisesta mitenkään.
Luomu- ja lähiruokaa vaihtoehtoisina tuotannon ja tarjonnan menetelminä
pitävät myös Mononen ja Silvasti (2012: 15–16). Heidän mukaansa niitä on pyritty
käyttämään samalla maaseutupolitiikan välineinä, sillä niiden on uskottu vaikuttavan
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myönteisesti yritystoimintaan, työllisyyteen ja maaseudun elinvoimaisuuteen. Tarvetta
tällaisille välineille on myös kansainvälisesti. Maaseutumaantieteilijä Michael Woods
(2011: 77) arvelee, että maanviljelijöiden ja maaseutuyhteisöjen väliset siteet ovat
heikentyneet produktivismin seurauksena. Yhtä lailla kaukana toisistaan ovat
suomalaiset tuottajat ja kuluttajat, vaikka kasvokkaisen vuorovaikutuksen muodot
tuottajien ja kuluttajien välillä ovat viime aikoina yleistyneet (Järvelä ym. 2011).
ulkomailla

Ruoan

suorat

hyvin,

minkä

markkinointikanavat
Halweil

(2002:

40)

kuluttajille
uskoo

ovat

viittaavan

menestyneet
paikallisten

ruokajärjestelmien huomattavaan kannatukseen. Tällaisia suoramyynnin keinoja ovat
esimerkiksi tuottajatorit (farmers' markets) ja kumppanuusviljely. Halweil arvelee
menestyksen

johtuvan

tuotteiden

korkealaatuisuudesta

ja

niiden

tarjoamasta

sosiaalisesta kanssakäymisestä, mikä asettaa suoramyynnin markkinointirakoon, jota
anonyymit elintarvikemyymälät ja monikansalliset ruokayhtiöt eivät pysty täyttämään.
Vaihtoehtoisten jakelukanavien yhteisöllisyys (Norberg-Hodge ym. 2002: 80–81)
poikkeaakin tavallisten automarkettien toimintaperiaatteesta, jossa korostuu nykyajan
individualismi,

mahdollisimman

vähän

aikaa

vievä

ruokakulttuuri

ja

ympärivuorokautiseksi muuttunut kulutusmaailma.
Paikallisen

ruoan

markkinoiden

hajautetun

luonteen

vuoksi

ruokakilometrejä (alun perin food miles) kertyy vähän ja ruoanostomatkat ovat
suhteellisen lyhyitä (Norberg-Hodge ym. 2002: 20). Ruokakilometrejä eli sitä matkaa,
jonka elintarvike kulkee tuotantopaikaltaan kuluttajan pöytään, on usein pidetty
elintarvikkeiden ympäristöystävällisyyden tai ekologisen kestävyyden mittarina.
Lyhyemmistä kuljetusmatkoista on uskottu aiheutuvan vähemmän päästöjä kuin
pitkistä. Eräs brittiläinen tutkimus (Coley ym. 2011) kuitenkin osoittaa, että matkan
pituuden rinnalla yhtä tärkeä hiilidioksidipäästöihin vaikuttava tekijä on kuljetusmuoto.
Valtameren yli laivattu suuri elintarvikerahti voi olla hiilidioksidipäästöiltään
ympäristöystävällisempi kuin maateitse kuljetettu pienempi erä. Toisaalta on
muistettava, että ruoan ympäristövaikutuksiin – sosiaalisista ja taloudellisista
puhumattakaan – kuuluu paljon muutakin kuin kuljetuksesta aiheutuvat päästöt.
Monosen (2006: 45) mukaan lyhyitä kuljetusmatkoja korostavia
elintarvikkeiden tarjontamalleja kuten suoramyyntiä on pidetty kansainvälisessä
keskustelussa vaihtoehtoisena maataloustuotteiden myyntikanavana. Mononenkin
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kuitenkin haastaa käsityksen suoramyynnistä laadun tai ekologisuuden takeena, sillä
erityisesti Suomessa pitkät välimatkat vaikeuttavat suoramyyntiä ja vaikuttavat suoraan
sen ekologisuuteen. Mononen huomauttaa, että laadukkaina pidetyt tuotteet ovat usein
myös muita kalliimpia, mikä rajoittaa niiden hankintaa osalla kuluttajista.

Ruokapiirit
Ruokapiirit ovat vaihtoehtoisten ruokaverkostojen suomalainen malli (Lamberg 2009:
88). Ruokapiirejä on ollut olemassa ainakin 1980-luvun lopulta lähtien (Koskinen 1991;
Pentti 1992), mutta suomalaisessa akateemisessa kirjallisuudessa ne ovat verraten tuore
ilmiö. Viime vuosina ruokapiirit ovat nousseet uudelleen keskusteluun puutteellisten
alkuperätietojen aiheuttamien kansainvälisten ruokaskandaalien, lähiruoka-ajattelun ja
kaupan keskittymisen vastustuksen myötä. Ruokapiirit saivat syksyllä 2013 lisää
julkisuutta

Suomen

kansallismuseon

otettua

Herttoniemen

ruokaosuuskunnan

tutkimuskohteekseen (Salomaa 2013). Vapaaehtoistyöhön ja kumppanuuteen perustuvat
ruokapiirit luovat vaihtoehtoisia tarjonnan ja kulutuksen rakenteita toimintamallinsa
kautta sekä kiinnittämällä huomiota elintarvikeketjun ympäristövastuullisuuteen ja
ohjaamalla kuluttajia vähentämään kulutustottumuksiaan (Lamberg 2009: 98).
Parhaimmillaan ruokapiiri tarjoaa kohtaamispaikan tuottajille ja ruoan alkuperästä
kiinnostuneille kuluttajille.
Maan ystävät ry:n ja Biodynaaminen yhdistys ry:n jo toistakymmentä
vuotta sitten julkaisemassa Ruokapiirioppaassa (Airaksinen ym. 1999: 3) ruokapiiri
määritellään seuraavasti: ”Ruokapiiri on ryhmä ihmisiä, jotka ostavat ruokansa
yhdessä.” Piirin kautta voidaan hankkia tuotteita suoraan viljelijöiltä, minkä lisäksi
tuontituotteita saatetaan tilata ekokaupoista tai tukuista. Ruokapiirin kautta ostetusta
ruoasta tiedetään, mitä se sisältää ja miten se on tuotettu. Yhdessä tekemisen sekä töiden
jaon periaate esitetään olennaisena osana piirin toimintaa. Oppaassa suositellaan
ruokapiirille noin kymmenen talouden kokoa (ks. myös Koskinen 1991).
Luomupiiri

on

luonnonmukaisesti

tuotettuihin

elintarvikkeisiin

ja

mahdollisesti muihin hyödykkeisiin erikoistunut ruokapiiri. Johanna Lamberg (2009) on
tutkinut luomupiirejä kestävämmän kulutuksen esimerkkinä. Lambergin määritelmän
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mukaan luomupiiri on joukko yksittäisiä henkilöitä, joka tilaa ja välittää luomutuotteita
(emt. 87). Piiri voi olla yhdistysmuotoinen tai epämuodollinen, mutta sitä luonnehtii
voitontavoittelun ja ylimääräisten välikäsien puute. Lambergin mukaan luomupiireissä
on jäseniä muutamista kymmenistä satoihin. Jäseniltä kootaan tavallisesti kerran kuussa
tilaukset, jotka toimitetaan edelleen viljelijöille, ja tilatut tuotteet jaetaan jäsenille
yhteisenä jakopäivänä (ks. myös Hytönen 2012). Lamberg (2009: 95) toteaa
luomupiirien työn perustuvan vapaaehtoisuuteen ja jatkaa, että luomupiireissä työtä
pyritään jakamaan ja kierrättämään jäsenten kesken.
Lambergille luomupiirit ovat ensisijaisesti kestävää kulutusta edistäviä
ruohonjuuritason hankkeita. Hänen tutkimuksessaan selvisi, että luomupiirien välittämät
elintarvikkeet ostetaan mahdollisuuksien mukaan lähialueen viljelijöiltä, joten piirien
toiminta tukee paikallista taloutta. Ruokapiirien voittoa tuottamaton toiminta hyödyttää
sekä paikallisia viljelijöitä että kuluttajia: tukkuportaiden ja kaupan puuttuessa ketjusta
ruokapiiriläiset saavat tuotteita kaupan hintoja edullisemmin ja tuottajalle päätyy
tuotteiden koko hinta (Lamberg 2009: 89). Elintarvikeketjun paikallistaminen ilmenee
piireissä paitsi paikallisen tarjonnan sekä kuluttajien ja tuottajien kumppanussuhteen
kautta, myös kuluttajien ja tuottajien välisessä luottamuksessa ja tuotteiden laadussa
(emt. 98).
Kuten Lamberg huomauttaa, ruoan hankinta luomupiirin kautta rajoittaa
kuluttajan valintaa määrittelemällä etukäteen, mitä on tilattavissa ja milloin (emt. 96).
Ruokapiirit siis ohjaavat tarjonnallaan ihmisten kulutusvalintoja, minkä lisäksi piirien
toimintamalli ohjaa suunnitelmallisuuteen, uuden kokeilemiseen ja sesonkiriippuvuuden
vuoksi jopa luopumiseen. Toisaalta kuluttajien valintojen voidaan ajatella olevan joka
tapauksessa elintarvikejärjestelmän piilevien rakenteiden vuoksi rajoitettuja, vaikka
kauppojen

hyllyillä

notkuva

valikoima

antaakin

näennäisen

vaikutelman

valinnanvapaudesta (Silvasti 2006).
Yhdysvalloissa kiinnostus ruokaosuuskuntiin ja ruokapiireihin (food
buying clubs) on ollut suurinta lama-aikoina (Herrmann 1991). Ruokapiirien tavoitteena
onkin ollut alempi hintataso. Robert Herrmannin (1991: 131) mukaan viime vuosisadan
yhdysvaltalaisiin ruokapiireihin osallistui tyypillisesti 10–40 taloutta, jotka tilasivat
haluamansa tuotteet etukäteen. Piireistä tilattiin enimmäkseen kuivatuotteita, jotka
jaettiin jäsenille esimerkiksi jonkun jäsenen autotallista tai kirkosta. Jäsenet osallistuivat
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toimintaan kulujen pienentämiseksi. Ruokapiirit olivat kuitenkin yleensä melko
lyhytikäisiä, sillä niitä pyörittivät nuoret perheet, joiden elintaso parani ajan myötä
talkootyöhön käytettävissä olevan ajan vähetessä (Cotterill 1982 Herrmannin 1991: 131
mukaan).
Hendrickson ja Heffernan (2002) ovat tutkineet yhdysvaltalaista
ruokapiiriä nimeltä Kansas City Food Circle (KCFC). Sen tavoitteena on kehittää
paikallinen ja luonnonmukainen ruokajärjestelmä, joka perustuu tuoreelle kausiruoalle
ja kestävästi toimivia maanviljelijöitä tukevalle hinnoittelulle. Ruokapiirin tehtäväksi
nähdään kaikkien ruokajärjestelmän osallisten järkevä ja kestävä yhdistäminen, joka
pitää yhteisöä yllä niin ihmisille kuin ympäristöllekin terveellisellä tavalla ja palauttaa
ruokajärjestelmän hallinnan paikallisyhteisöille. Ruokapiirissä pyritään siten luomaan
uudenlainen yhteisö, jossa tunnustetaan ihmisten välinen yhteys ruoan tuotannossa ja
kulutuksessa. Hendricksonin ja Heffernanin kuvauksessa esiintyykin sellaisia termejä
kuin ihmissuhteet, luottamus, vastuu ja yhteisö.
Ruokapiirien kehitys lähiruoan myyntikanavana on herättänyt keskustelua
ruokahankinnan yhteisöllisyydestä myös Suomessa (Kurunmäki ym. 2012: 31). Forss ja
Kanninen (2013: 7) näkevät ruokapiirit osana yhteisötaloutta (ks. seuraava luku), jossa
tuotanto ja kulutus tapahtuvat vapaaehtoisesti yhteistoimin ja perustuvat aitoon haluun
osallistua kehittämiseen ja jakamiseen. Talous on siten keino saavuttaa sosiaalisia ja
ekologisia päämääriä. Ruokapiirit yhdistetään samalla kuluttajakansalaisuuteen (emt.
47–48). Samassa hengessä Hendricksonin ja Heffernanin (2002: 365) kuvauksessa
Kansas City Food Circlestä ruokapiirin jäsenet uskovat omaan mahdollisuuteensa
osallistua demokraattiseen yhteiskuntaan ja asettavat sen vastakkain valtiolähtöisen
hallinnan ja laajamittaisten kansalaisliikkeiden kanssa; he luottavat pikemminkin omaan
voimaansa haastaa globaaleja rakenteita paikallistasolla.
Suomalaisissa

ruokapiireistä

kirjoitetuissa

lehtijutuissa

ruokapiiritoimintaan osallistumisen syiksi esitetään halua tukea paikallisia tuottajia ja
ekologisesti kestävää toimintaa, saada tietoa ruoan alkuperästä, ostaa tuoretta ja
laadukasta ruokaa edullisemmin ja ilman kaupan muodostamia välikäsiä (Välimäki
1990; Koskinen 1991; Ruokapiiri pyörii… 2010; Hytönen 2012). Selvitän tässä
tutkielmassa, ovatko samanlaiset syyt taustalla myös pohjois-pohjanmaalaisten
ruokapiirien toiminnassa.
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Ruokapiirit sopivat edellä mainittuun Tuija Monosen kuvaukseen vaihtoehtoisista
elintarvikejärjestelmistä. Ruokapiirin kautta hankittu ruoka kulkee ikään kuin globaalin
elintarvikejärjestelmän ohi: suoraan tuottajalta ruokapiiriläisille. Johanna Lambergin
(2009: 95) mukaan luomupiirien toiminnallaan luomat uudet rakenteet eivät
perustukaan markkinalogiikkaan, suuruuteen ja halpaan hintaan. Sen sijaan piirit
pyörivät vapaaehtoisuuden ja yhteistyön, pienuuden, läheisyyden ja reiluuden logiikalla.
Lambergin

kuvaus

ruokapiirien

toimintaperiaatteesta

asettuu

erinomaisesti

yhteisötalouden viitekehykseen, jonka esittelen seuraavaksi.

Yhteisötalous, osuustoiminta ja talkooperinne
Yhteisötalouden käsitteessä esiintyvä sana yhteisö määritellään kielitoimiston
sanakirjassa ihmisryhmäksi tai yhteenliittymäksi, joka muodostaa elämänmuodon,
taloudellisten tai aatteellisten päämäärien perusteella kokonaisuuden. Taloudellisen
yhteistoiminnan tutkija Tapani Köpän (2000: 12) mukaan yhteisöt ovat ”tietynlaisia
verkostoja, jotka koostuvat jäsenten yhteyksistä toisiinsa ja yhteisön ’toimielimiin’ sekä
suhteista ulkopuoliseen toimintaympäristöön”. Köppä (2000: 24) toteaa, että sosiaalinen
yhteisö edeltää taloutta, minkä vuoksi yhteisötalouden tarkasteleminen onkin mielekästä
aloittaa juuri yhteisöstä. Yhteisöillä on pitkä historia, mutta kuten Markus Seppelin
(2000: 10) huomauttaa, ihmisen koko elämää määrittelevät perinteiset yhteisöt ovat
suurelta osin korvautuneet vähemmän tiiviillä, sopimuksenvaraisilla yhteisöillä.
Talkooperinne

on

pitkälle

menneisyyteen

ulottuva

esimerkki

suomalaisesta yhteistoiminnasta. Talkoot kuuluvat suomalaiseen talonpoikaiskulttuuriin
kyläyhteisöjen sisäisenä työllä auttamisen tapana, joka kielii aiempien sukupolvien
yhteiskunnallisesta vastuuntunnosta (Leiponen 1987). Seppelin (2000) pitää talkoita
varhaisena osuustoiminnan muotona ja nimeää vanhimmaksi yhteistoiminnaksi
metsästyksen ja kalastuksen; yhteisöllinen ruoanhankinta on siis kaikkea muuta kuin
uusi ilmiö. Seppelin (2000: 91) mainitsee suomalaisen osuustoimintaliikkeen historiaa
kartoittavassa katsauksessaan myös vaihtoehtoiset elämänmuodot, luonnonmukaisen
viljelyn ja ”kuluttajien haluamien elintarvikkeiden suorahankintaa varten perustamat
ostorenkaat”, joilla hän luultavasti tarkoittaa ruokapiirejä. Ostorenkaiden hän katsoo
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edustavan uusosuustoiminnallisuutta, jonka uskotaan hyödyttävän sekä kuluttajaa että
tuottajaa.
Seuraava käsitteenmäärittely perustuu Juhani Laurinkarin toimittamaan
teokseen Yhteisötalous (2007), joka on alan asiantuntijoiden kokoama synteesi aiheesta.
Yhteisötalouteen luetaan laajimman määritelmän mukaan voittoa tavoittelemattomat
organisaatiot ja julkiseen talouteen kuulumattomat organisaatiot. Sen tunnuspiirteitä
ovat organisaation taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet, tietyn tavoitteen palveleminen
voitontavoittelun sijaan sekä yksityinen ylläpito tai omistajajäsenkunta. Yhteisötalouden
organisaatiot voivat olla muun muassa kolmannen sektorin toimijoita, voittoa
tavoittelemattomia yhdistyksiä ja osuuskuntia.
Kuten edellä mainitsin, Forssin ja Kannisen (2013: 7) mielestä ruokapiirit
ovat tällaisia yhteisötalouden organisaatioita. Ruokapiirit rinnastuvat mielestäni lähinnä
itseapu- ja avustusjärjestöihin (ks. Laurinkari 2007: 62–64), vaikka niillä ei varsinaista
liiketoimintaa olekaan; kuten itseapujärjestöissä, ruokapiirien toiminnan painopiste on
jäsenkunnan omien etujen ajamisessa (emt. 57). Suurin osa suomalaisista ruokapiireistä
on kuitenkin epämuodollisia, joten vertauksen kanssa tulee olla varovainen.
Suomessa on myös muutama osuuskuntamuotoinen ruokapiiri, joista
tunnetuin lienee Helsingissä toimiva Herttoniemen ruokaosuuskunta. Osuuskunnat ovat
niin ikään jäsenten itseapua varten perustettuja organisaatioita (Laurinkari 2007: 61) ja
lähtevät liikkeelle jäsenten tarpeista (Nadeau & Thompson 1996: 49). Osuustoiminta on
ollut Suomessa uudessa nousussa, ja se on laajentunut käsittämään myös uusia
toimialoja (Laurinkari 2007: 106, 116–117). Muualla maailmassa ruokaosuuskunnat
ovat tavallisempia, ja jotkut ovat saaneet alkunsa nimenomaan ruokapiirityyppisestä
toiminnasta (Nadeau & Thompson 1996: 38).
Lamberg

(2009:

94)

pitää

luomupiirejä

toiminta-ajatukseltaan

yhteistoiminnallisina, koska ostaessaan joukkona tuottajilta suurempia määriä ruokaa
kuluttajat saavuttavat taloudellista etua. Toisaalta ruokapiirien osalta merkityksellistä on
juuri yhteisötalouden mahdollisuus korjata markkinoiden vääristymiä ja erityisesti
puutteita sellaisilla ihmistoiminnan alueilla, jotka eivät ole pelkän taloudellisen voiton
tavoittelun kannalta kiinnostavia (Laurinkari 2007: 195). Ruokapiiri KCFC:n jäsenten
puheet

ruokajärjestelmän

hajauttamisesta

viittaavatkin

pikemmin

paikallisten

sosiaalisten siteiden luomiseen tietyssä tilassa asuvien ihmisten välille (Hendrickson &
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Heffernan 2002: 364). Lähi- ja luomuruoan suosion kasvusta huolimatta on tarvittu
kokonaan uusia tarjontakanavia, joiden viehätys saattaa piillä itse tuotteiden hankinnan
lisäksi toiminnan yhteisöllisessä muodossa.

Arvot ihmistoiminnassa
Helmi Risku-Norja ja Tuija Mononen (2012: 188) ovat todenneet, että ruokavalinnat –
se, mitä syömme ja mitä emme syö – kertovat arvoista, asenteista ja tavoista. He
pitävätkin lähiruoan suosimista ennen kaikkea arvovalintana. Olen kiinnostunut
selvittämään, mitkä arvot johtavat lähi- tai luomuruoan valintaan tavanomaisen ruoan
sijasta ja toisaalta, mitä arvoja piilee ruokapiiritoiminnan taustalla. Ensin on kuitenkin
täsmennettävä, mitä arvoilla tässä tutkimuksessa tarkoitan.
Aloitan sosiaalipsykologi Milton Rokeachin (1973: 5) muotoilemasta,
arvojen tutkimuksessa paljon käytetystä määritelmästä: ”Arvo on pysyvä uskomus siitä,
että tietty menettelytapa tai olemassaolon päämäärä (end-state of existence) on
henkilökohtaisesti tai sosiaalisesti parempi kuin päinvastainen menettelytapa tai
olemassaolon päämäärä.” Arvojärjestelmä puolestaan tarkoittaa näiden uskomusten
pysyvää järjestymää, jossa jotkin arvot muodostuvat ihmisen elämän aikana
suhteellisesti toisia tärkeämmiksi.
Rokeachin (1973: 6–7) mukaan arvot eroavat todellisuutta kuvaavista
uskomuksista, jotka voivat olla tosia tai epätosia, ja arvioivista uskomuksista, joiden
mukaan uskomuksen kohdetta pidetään hyvänä tai huonona; sen sijaan arvot ovat
ohjailevia – sallivia tai kieltäviä – uskomuksia, jotka käsittävät tietyn menetelmän tai
toiminnan lopputuloksen suotavaksi tai ei-toivotuksi. Myös yhdysvaltalaisfilosofi
Holmes Rolston III:n (1997: 205) ajattelussa arvot näyttäytyvät henkisinä ja ideaalisina
pikemmin kuin materiaalisina ja todellisina.
Sosiaalipsykologi Shalom Schwartz (1994: 21) määrittelee arvot
universaalissa arvoteoriassaan seuraavasti: arvot ovat ”toivottavia, tilanteet ylittäviä
(transsituational) ja tärkeydeltään vaihtelevia päämääriä, jotka toimivat ohjaavina
periaatteina ihmisen tai muun sosiaalisen kokonaisuuden elämässä”. Määritelmän
mukaan arvot palvelevat jonkin sosiaalisen kokonaisuuden etuja ja toimivat
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kannustimena toimintaan sekä mittapuuna toiminnan arviointiin ja oikeutukseen. Arvoja
omaksutaan sekä sosiaalistumalla ryhmässä vallitseviin arvoihin että yksilöiden
ainutlaatuisten oppimiskokemusten kautta.
Samoilla linjoilla Rokeachin ja Schwartzin kanssa on arvoja tutkineen
Martti Puohiniemen (2002: 19) ytimekäs toteamus, että arvot ovat valintoja ohjaavia
periaatteita. Arvot säätelevät käyttäytymistä ja sisältävät halun toteuttaa aiottu teko.
Puohiniemen mukaan arvot ovat samalla tiedostettuja motiiveja, mutta kaikki motiivit
eivät ole arvoja. Toisin kuin motiiveihin, arvoihin liittyy kulttuurisesti hyväksyttävä
positiivinen tunnelataus. Motiiveilta puuttuu myös arvoille tyypillinen pysyvyys,
eivätkä kaikki motiivit ole tiedostettuja. Ruokapiiritoiminnan sekä lähi- ja luomuruoan
tutkimuksessa olisi varmasti tilaa myös motiivien tarkastelulle, mutta olen valinnut
tämän tutkielman näkökulmaksi

arvot, koska

henkilökohtaisesta

luonteestaan

huolimatta niiden juuret ovat kulttuurissa ja niitä ihminen pystyy käsittelemään
tietoisella tasolla (Puohiniemi 2002: 5‒6), ja siksi uskon, että niiden kautta voidaan
tavoittaa laajempia kulttuurisia merkityksiä.
Rokeachin (1973: 7) arvokäsityksessä arvot muodostuvat kolmesta
osatekijästä. Ensinnäkin arvo on tieto siitä, mikä on haluttavaa; arvon haltija siis tietää,
miten on oikein käyttäytyä tai mitä on oikein tavoitella. Toiseksi arvo on tunnepitoinen
eli sitä kohtaan voidaan tuntea jotakin. Arvon kolmas osatekijä liittyy käyttäytymiseen,
sillä arvo on välimuuttuja, joka johtaa aktivoituessaan toimintaan. Tarkasteluni pohjalla
on oletus siitä, että arvot ohjaavat ainakin jossain määrin ihmisten käyttäytymistä.
Arvoja koskevissa teoretisoinneissa erotetaan välilliset arvot ja itseisarvot
(Rokeach 1973: 7; O’Neill 1997; Niiniluoto 2000; Pietarinen 2000). Niiniluotoa (2000:
61‒62) mukaillen välillisellä arvolla voidaan saavuttaa jokin muu arvokkaana pidetty
päämäärä, kun taas itseisarvot ovat päämääriä sinänsä. Pietarinen (2000: 42‒43) käyttää
itseisarvosta myös nimitystä välitön arvo ‒ kohteen arvo sen itsensä perusteella ‒ ja
muotoilee arvojen perusteesin: ”Kaikki arvot palautuvat lopulta välittömiin arvoihin.”
Myös brittifilosofi John O’Neill (1997) myöntää, että kaikilla asioilla ei voi olla pelkkää
välinearvoa, vaan itsessään arvokkaita kohteita on oltava, jotta arvojen perustelu olisi
mielekästä.
Rokeach (1973: 7–8) luokittelee terminaali- eli päätearvoiksi kutsumansa
itseisarvot henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin; itseisarvot voivat toisin sanoen olla
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itsekeskeisiä (esim. mielenrauha) tai yhteiskuntakeskeisiä (esim. maailmanrauha).
Samankaltainen jako löytyy myös Schwartzin (1992) arvotypologiasta. Välilliset arvot
Rokeach taas jakaa moraalisiin ja kompetenssiarvoihin. Moraaliset arvot ovat
luonteeltaan sosiaalisia ja koskevat lähinnä käyttäytymistapoja, joten niiden rikkominen
aiheuttaa huonoa omatuntoa tai syyllisyyttä väärin tekemisestä. Kompetenssiarvot tai
itsensä toteuttamisen arvot ovat henkilökohtaisia, ja niiden rikkomisesta puolestaan
seuraa häpeää henkilökohtaisen riittämättömyyden vuoksi.
Lähden tutkimuksessani siitä oletuksesta, että lähi- tai luomuruoan
suosiminen ja ruokapiiritoimintaan osallistuminen ovat välillisiä arvoja. Toisin sanoen
kuluttajat, jotka pitävät lähi- tai luomuruokaa ja ruokapiirejä arvossa, arvostavat
todellisuudessa joitain syvällisempiä asioita, joita he pyrkivät toteuttamaan ostamalla
luomu- tai lähiruokaa ja osallistumalla ruokapiiritoimintaan. Näiden syvällisten asioiden
esiin kaivaminen on yksi tutkielmani tavoitteista. Toisaalta välilliset arvot saattavat olla
juuri niitä syitä, joiden vuoksi esimerkiksi ruokapiiritoiminta on valikoitunut
ruoanhankintakanavaksi, joten niitäkään ei pidä ohittaa merkityksettöminä.
Arvo

edustaa

Rokeachille

(1973:

9–10)

preferenssiä.

Toisensa

poissulkevia menettelytapoja tai olemisen päämääriä verrattaessa päädytään suosimaan
jompaakumpaa. Samalla lailla valintatilanteessa suositaan tiettyä arvoa muiden,
arvottajan omassa arvojärjestelmässä alemmalla hierarkiatasolla olevien arvojen
kustannuksella. Preferenssit, jotka eivät viittaa menettelytapoihin tai olemisen
päämääriin, eivät lukeudu Rokeachin käsitykseen arvoista preferensseinä. Hän käyttää
esimerkkinä tietynlaisten ruokien suosimista. Tässä tutkielmassa olen kuitenkin
kiinnostunut nimenomaan lähi- ja luomuruoan valintaan johtavista arvoista. Rokeachin
erottelu muistuttaa oikeiden kysymysten esittämisen merkityksestä: sen lisäksi, että
tutkitaan kuluttajien käsityksiä lähi- ja luomuruoasta ja niiden tärkeydestä (ts.
preferenssistä tavanomaiseen ruokaan nähden), käsitysten ja mieltymysten syitä täytyy
tutkia taustalla vaikuttavien arvojen kautta.
Hyödynnän tässä tutkimuksessa Schwartzin (1992) arvotypologiaa.
Schwartzin (1994) mukaan arvot vastaavat kolmeen yleismaailmalliseen, kaikkia
yksilöitä ja yhteiskuntia koskevaan vaatimukseen: yksilöiden tarpeisiin biologisina
organismeina, järjestyneen sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiin sekä ryhmien
sujuvuuden ja selviytymisen asettamiin vaatimuksiin. Näistä kolmesta vaatimuksesta
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Schwartz johtaa kymmenen arvotyyppiä, jotka on esitetty taulukossa 1. Schwartz
määrittelee kullekin arvotyypille keskeisen tavoitteen ja antaa esimerkkejä arvotyyppiä
edustavista yksittäisistä arvoista. Arvotyyppien nimien suomennokset ovat peräisin
sosiaalipsykologi
väitöskirjasta.

Esa

Pohjanheimon

Schwartzin

(1997)

arvotypologia

arvojen
toimii

muutosta
apuna

käsittelevästä

ruokapiiriläisten

haastatteluvastausten analysoinnissa.

Taulukko 1. Arvotyypit Schwartzin (1994: 22) mukaan
suomentamilla nimillä.
Arvotyyppi
Keskeinen tavoite
Valta
Sosiaalinen asema ja arvovalta, ihmisten
ja resurssien hallinta
Suoriutuminen
Henkilökohtainen menestys; pätevyyden
osoittaminen sosiaalisten mittapuiden
mukaan
Hedonismi
Mielihyvä ja aistillinen tyydytys
Virikkeisyys
Itseohjautuvuus
Universalismi

Hyväntahtoisuus
Perinteet

Yhdenmukaisuus

Turvallisuus

Innostuneisuus, asioiden uutuus ja
haasteet elämässä
Itsenäinen ajattelu ja toiminta:
valitseminen, luominen, tutkiminen
Kaikkien ihmisten ja luonnon
hyvinvoinnin ymmärtäminen,
arvostaminen, suvaitseminen ja
suojeleminen
Niiden ihmisten hyvinvoinnin varjelu ja
parantaminen, joiden kanssa ollaan
toistuvasti tekemisissä
Niiden tapojen ja ajatusten kunnioitus,
hyväksyminen ja niihin sitoutuminen,
jotka perinteinen kulttuuri tai uskonto
tarjoavat
Sellaisista teoista, taipumuksista ja
mielihaluista pidättäytyminen, jotka
todennäköisesti järkyttävät tai
vahingoittavat toisia ja rikkovat
sosiaalisia odotuksia tai normeja
Yhteiskunnan, ihmissuhteiden ja oman
itsen varmuus, sopusointu ja vakaus

Pohjanheimon (1997: 11–13)
Esimerkkejä arvoista
Sosiaalinen valta, auktoriteetti,
varakkuus
Menestys, kyvykkyys,
kunnianhimo
Mielihyvä, elämästä
nauttiminen
Uskalias, vaihteleva elämä,
jännittävä elämä
Luovuus, uteliaisuus, vapaus
Avaramielisyys, sosiaalinen
oikeudenmukaisuus, tasa-arvo
Auttavaisuus, rehellisyys,
anteeksianto
Nöyryys, hartaus, oman osansa
hyväksyminen
Kohteliaisuus, tottelevaisuus,
omien vanhempien ja
vanhempien ihmisten
kunnioitus
Kansallinen turvallisuus,
sosiaalinen järjestys, siisteys
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Aineisto ja menetelmät
Analysoin tässä opinnäytetyössä Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueelta kerättyä
kysely- ja haastatteluaineistoa. Aineisto on kerätty Oulun yliopiston ja MTT
Taloustutkimuksen

yhteisessä

Lähi-

ja

luomuruoan

saavutettavuus

Pohjois-

Pohjanmaalla -hankkeessa (RuokaGIS), jossa toimin tutkimusavustajana muutaman
kuukauden

jaksoissa

vuosien

2012–2013

aikana.

Olen

tehnyt

kyselyn

ja

haastattelurungon yhteistyössä MTT Taloustutkimuksen projektitutkija Kirsi Korhosen
kanssa. Aineistonkeruun suunnitteluun on osallistunut myös muu hankkeen henkilöstö.
Kuluttajakysely lähi- ja luomuruoasta (liitteenä lopussa) lähetettiin maalishuhtikuussa 2013 sähköpostitse 15 pohjois-pohjanmaalaiselle ruokapiirille. Kysely
toteutettiin Webropol-ohjelmalla, ja se sisälsi vastausvaihtoehdollisten kysymysten
lisäksi myös avoimia kysymyksiä. Kyselyn teemoja olivat lähi- ja luomuruoan
määrittely,

käyttö,

saatavuus

ja

osallistuminen

ruokapiiritoimintaan.

Lisäksi

osallistujilta pyydettiin taustatietoina muun muassa kotiosoitetta saavutettavuuden
kartoittamiseksi. Lopullisen kyselyaineiston muodostavat kyselystä saadut 119
vastausta, joista osa tuli toiminnassa olevien ruokapiirien jäseniltä, osa jo lopettaneiden
ruokapiirien jäseniltä ja osa ruokapiiritoiminnan ulkopuolisilta henkilöiltä, jotka
hankkivat kuitenkin aktiivisesti lähi- tai luomuruokaa vaihtoehtoisten jakelukanavien
kautta. Hyödynnän tässä tutkielmassa vain sitä osaa kuluttajakyselyn kysymyksistä,
joka liittyy tutkimusaiheeseeni.
Ruokapiiriläiset valikoituivat kyselyn kohderyhmäksi, koska heillä
voidaan ajatella olevan keskivertokuluttajaa parempi käsitys lähi- ja luomuruoan
saatavuudesta Pohjois-Pohjanmaalla. Hakeutumalla mukaan ruokapiiritoimintaan he
ovat tehneet aktiivisen valinnan lähi- tai luomuruoan puolesta. On siten oletettavaa, että
ruokapiiriläiset ovat erityisen kiinnostuneita näistä ruokatyypeistä ja mahdollisesti
motivoituneita vastaamaan niitä koskevaan kyselyyn.
Pohjois-pohjanmaalaisia ruokapiirejä etsittiin Internetin hakukoneiden ja
Uutispuuro-maaseututiedotushankkeen nettisivuille lähetetyn ilmoituksen avulla.
Kustakin ruokapiiristä saatiin joko piirin vetäjän tai muun

yhteyshenkilön

sähköpostiosoite, johon lähetettiin kyselylinkki. Yhteyshenkilöt toimittivat linkin
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edelleen piiriensä jäsenille. Vastauksia saatiin yhteensä 15 ruokapiiristä, joista osa ei
ollut alkuperäisellä ruokapiirilistalla, joten linkkiä oli mitä ilmeisimmin välitetty myös
muille pohjois-pohjanmaalaisille ruokapiireille.
Tiedossani olevista 12 aktiivisesta ruokapiiristä kymmenen oli edustettuna
aineistossa, minkä lisäksi mukana oli kaksi hiljattain lopettanutta ruokapiiriä ja kolme
minulle ennestään tuntematonta. Vastaajia oli 13 eri kunnasta, mutta suurin osa
vastaajista sijoittui kolmen kunnan alueelle: Oulussa asui puolet vastaajista (59),
Ylivieskassa 18 vastaajaa ja Raahessa 16. Muista kunnista vastaajia oli kustakin yhdestä
neljään. Pohjois-Pohjanmaan suurten kuntien huomattava edustus on syytä huomioida
tulosten tulkinnassa, vaikka se heijasteleekin maakunnan väestön keskittymistä.
Vastaajien keskittymistä selittää myös ruokapiirien maantieteellinen sijoittuminen:
Oulussa toimii useita ruokapiirejä, joista neljä oli kyselyssä edustettuna, ja Ylivieskassa
ja Raahessa on kummassakin suuri, aktiivinen ruokapiiri.
Suurin osa vastaajista (105) oli naisia. Tälle voi olla useita selityksiä.
Naisten ajatellaan olevan keskimäärin kiinnostuneempia ympäristötietoisuudesta ja
eettisestä tai kestävästä kuluttamisesta, joiden ilmentyminä ruokapiirejä usein pidetään
(ks. Lamberg 2009). Ruoka ja ravitsemus kiinnostavat luultavasti ylipäätään enemmän
naisia kuin miehiä. Voi myös olla, että naiset ovat edelleen päävastuussa kotitalouksien
ruokahankinnoista (ks. Tiilikainen 1999: 23). On joka tapauksessa todennäköistä, että
naisten edustus tässäkin kyselyssä kertoo ruokapiirien naisvoittoisuudesta. Ikä ei sen
sijaan näyttäydy kyselyvastausten valossa ratkaisevana tekijänä: vastaajien keski-ikä oli
41 vuotta, mutta nuorin vastaaja oli 20-vuotias ja vanhin 67-vuotias. Muidenkaan
taustatietojen perusteella vastaajat ja sitä kautta ruokapiiriläiset eivät profiloidu
tietynlaisiksi, esimerkiksi jotakin demografista ryhmää edustaviksi kuluttajiksi.
Puolistrukturoidut haastattelut (liite 1) tein syys-lokakuussa 2013.
Haastateltaviksi pyydettiin pohjois-pohjanmaalaisten ruokapiirien vetäjiä tai muuten
ruokapiiritoiminnassa aktiivisesti mukana olleita henkilöitä, joista useimpien kanssa
olin ollut yhteydessä jo kyselyn tiimoilta. Ruokapiirien toimintaa koordinoivien
henkilöiden katsottiin osaavan vastata parhaiten niihin kysymyksiin, joista RuokaGIShankkeessa

oltiin

kiinnostuneita.

Haastattelu

jakautui

kysymyksiin

ruokapiiritoiminnasta yleisesti, haastateltavan omista kokemuksista ja syistä osallistua
toimintaan, haastateltavan ja ruokapiirin suhtautumisesta lähi- ja luomuruokaan sekä
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ruokapiiritoiminnan kehittämisestä. Haastatteluaineiston tueksi haastateltavia pyydettiin
myös täyttämään esitietolomake (liite 2), jossa kyseltiin tarkemmin ruokapiirin
toiminnasta. Tein yhteensä kuusi haastattelua.
Haastateltavistani kolme toimi haastatteluhetkellä ruokapiirin vetäjänä ja
yksi ruokapiirin toimintaa muuten aktiivisesti hoitavana jäsenenä. Kaksi haastateltavaa
oli aiemmin pyörittänyt ruokapiiriä, mutta toiminta oli sittemmin loppunut. En erottele
tuloksissa toiminnassa olevien ja toimintansa lopettaneiden ruokapiirien tietoja, ellei se
ole aiheen kannalta olennaista. Kolme haastattelun kohteena ollutta ruokapiiriä toimi tai
oli toiminut Oulun kaupungin alueella ja toiset kolme muualla Pohjois-Pohjanmaalla.
Joukossa on sekä pieniä, 10–20 aktiivisen talouden tai osallistujan ruokapiirejä, että
suurempia, usean kymmenen talouden piirejä. Käsitän haastateltavat ruokapiiriensä
edustajiksi ja viittaankin haastattelutuloksissa henkilöiden lisäksi ruokapiireihin. Koska
Pohjois-Pohjanmaalla on niin vähän ruokapiirejä, anonymiteetin säilyttämiseksi en
kerro haastateltavistani taustatietoja.
Haastatteluaineistolla pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni, miksi
ruokapiiritoimintaan osallistutaan. Toiminnan taustalla olevia syitä erittelemällä etsin
niitä arvoja, joita ruokapiiritoiminta palvelee. Arvojen tutkiminen on tässä yhteydessä
pitkälti riippuvaista tutkijan tulkinnasta. Ruokapiiriläisten käsityksiä lähi- ja
luomuruoasta selvitän sekä haastattelu- että kyselyaineiston avulla. Molemmat aineistot
ovat mukana myös ruokapiirien toimintamallien ja esiintymisen selvittämisessä.

Lomakekysely ja puolistrukturoitu haastattelu tutkimusmenetelminä
Kyselytutkimuksella voidaan kerätä ja tarkastella tietoa yhteiskunnallisista ilmiöistä,
ihmisten toiminnasta, mielipiteistä, asenteista ja arvoista (Vehkalahti 2008: 11).
Tilastotieteilijä Kimmo Vehkalahden (2008: 11) mukaan kyselytutkimuksessa tutkija
esittää

vastaajalle

kysymyksiä

kyselylomakkeen

kautta,

kun

taas

haastattelututkimuksessa kysymykset esitetään suoraan vastaajalle. Erona on siis se,
että kyselytutkimuksessa kyselylomake toimii omillaan, vailla haastattelijan apua.
Tähän tutkielmaan kysely valittiin toiseksi aineistonhankintamenetelmäksi, koska sillä
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voidaan tavoittaa verraten pienellä työmäärällä suuriakin ihmisjoukkoja. Internetkyselyn tapauksessa helppous ja nopeus korostuvat entisestään.
Lomaketutkimuksessa

havaintoyksikkö

on

yksilö,

ja

aineistoa

tarkastellaan otoksena tietystä perusjoukosta, johon tulokset pyritään yleistämään
(Alasuutari 1993: 173–174). Tästä seuraa, että sosiaalisten ilmiöiden pelkistyessä
yksilötasolle

toimijoiden

keskinäisen

vuorovaikutuksen

rakenteelliset,

tilannesidonnaiset piirteet jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Lomaketutkimuksessa ei
myöskään juuri saada tietoa yksittäistapauksista (Alasuutari 1993: 43).
Haastattelututkimus tarjoaa vastapainon kyselytutkimukselle. Haastattelun
tavoite on kyselemällä ja keskustelemalla selvittää, mitä jollakulla on mielessään
(Eskola & Suoranta 1998: 85) eli hankkia tietoa muun muassa ihmisten ajatuksista,
arvoista ja kokemuksista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Haastattelutavat
vaihtelevat avoimesta, keskustelevasta haastattelusta täysin strukturoituun haastatteluun,
jossa kaikille haastateltaville esitetään samat kysymykset samassa järjestyksessä ja
samoin vastausvaihtoehdoin, pitkälti samaan tapaan kuin kyselylomaketta täytettäessä
(Eskola & Suoranta 1998: 86). Puolistrukturoitu haastattelu asettuu näiden ääripäiden
välimaastoon. Puolistrukturoidussa haastattelussa kaikille haastateltaville esitetään
suunnilleen samat kysymykset ja likimain samassa järjestyksessä (Saaranen-Kauppinen
& Puusniekka 2006). Se sopii tilanteisiin, joissa halutaan tietoa juuri tietyistä asioista.
Puolistrukturoitu haastattelu tarjoaa tälle tutkielmalle tarpeeksi tarkan, mutta vielä
sopivan joustavan aineistonkeruutavan helposti pinnalliseksi jäävän kyselytutkimuksen
rinnalle.
Useamman erilaisen aineiston tai näkökulman yhdistämistä tutkimuksessa
kutsutaan
perustavoite

triangulaatioksi.
on

Triangulatiivisen

tutkimuksen

luotettavuuden

tutkimusasetelman
lisääminen

ja

soveltamisessa
mahdollisimman

kokonaisvaltainen kuva tutkittavasta aiheesta (Eskola & Suoranta 1998: 68; Viinamäki
2007: 176). Triangulaatio jakautuu neljään päätyyppiin eli aineisto-, tutkija-, teoria- ja
metodologiseen triangulaatioon (Viinamäki 2007: 180), joista viimeisen sijaan puhutaan
myös menetelmätriangulaatiosta (Eskola & Suoranta 1998: 69). Tässä tutkielmassa
hyödynnän aineisto- ja menetelmätriangulaatiota yhdistämällä lomakekyselyllä ja
puolistrukturoiduilla haastatteluilla keräämäni aineistot. RuokaGIS-hankkeen puitteissa
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aineistot on puolestaan kerätty tutkijatriangulaatiota käyttäen (ks. Viinamäki 2007:
182).
Tutkielmani yhdistää kvantitatiivista ja kvalitatiivista aineistoa ja
menetelmiä. Tutkimusaiheeni – ruokapiiriläisten arvot ja ruokakäsitykset, samalla lähija luomuruoalle annetut merkitykset – on olennaisesti laadullinen, minkä lisäksi pieni ja
valikoitunut aineisto paitsi mahdollistaa aiheen ymmärtävän tarkastelun (ks. Tuomi &
Sarajärvi 2002: 27–30), myös rajoittaa tulosten laajempaa määrällistä analyysiä tai
yleistämistä.

Kyselylomake

on

kuitenkin

aineistonhankintamenetelmänä

kvantitatiivinen (ks. KvantiMOTV; Vehkalahti 2008: 13), ja analysoin kyselyvastauksia
tilastollisin menetelmin. Kvantitatiivisesta analyysistä voidaan odottaa ainakin joitain
yleistettävissä olevia tuloksia. Merkitystulkintojen tekeminen sen sijaan on laadullisen
tutkimuksen tehtävä (Alasuutari 1993: 44).
Laadullisesta tutkimuksesta suositun oppikirjan kirjoittaneet Jari Eskola ja
Juha Suoranta (1998: 73) toteavat menetelmien yhteiskäytöstä, että yleensä
kvantitatiivisilla menetelmillä kuten kyselylomakkeella kerätään tutkimuksen runko tai
yleinen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä, minkä jälkeen kvalitatiivisilla menetelmillä kuten
haastattelulla syvennetään saatua kuvaa. Lähestymistapani on siis sananmukaisesti
oppikirjaesimerkki menetelmätriangulaatiosta. Kyselyillä pyrin saamaan yleiskuvan
pohjois-pohjanmaalaisten ruokapiiriläisten suhtautumisesta lähi- ja luomuruoan
käyttöön sekä ruokapiiritoimintaan osallistumisesta, kun taas haastattelujen tarkoitus on
täydentää kyselyvastauksia ja syventää niistä saatua tietoa sekä pureutua tarkemmin
arvokysymyksiin. Menetelmätriangulaatio sopiikin hyvin tutkimukseen, jossa kootaan
tietoa ihmisen toiminnasta ja sen vaikuttimista (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka
2006).

Analyysimenetelmät
Kyselyvastausten analyysissä käytän SPSS-ohjelmistoa, joka on numeeristen aineistojen
tilastolliseen analysointiin kehitetty tietokoneohjelma. Tarkastelen kyselyaineistoa
yksinkertaisilla jakaumaa ja prosentuaalisia osuuksia kuvaavilla testeillä kuten
frekvenssianalyysillä

sekä

parametrittomalla

Kruskal-Wallisin

yhdensuuntaisella
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varianssianalyysillä, jolla tutkitaan, eroavatko tietyt vastaajaryhmät toisistaan vastausten
perusteella. Kruskall-Wallisin testin merkitsevyysrajana pidän yleisesti käytettyä arvoa
p≤0,05

(ks.

Tervo

&

Mäkeläinen

2010:

65–67).

Tarkemmin

käyttämäni

merkitsevyysrajat ovat p≤0,001 tilastollisesti erittäin merkitsevälle erolle, 0,001≤p≤0,01
tilastollisesti merkitsevälle erolle ja 0,01≤p≤0,05 tilastollisesti melkein merkitsevälle
erolle

(ks.

emt.).

Varianssianalyysin

pohjalta

löytämäni

erot

selvitän

ristiintaulukoinnilla. Kyselyaineiston analysointiin oli tarkoitus sisällyttää vastaajien
profilointia varten myös faktorianalyysi, mutta aineiston vähäisten korrelaatioiden ja
useassa kysymyksessä esiintyvän faktorianalyysiin sopimattoman nominaaliasteikon
vuoksi se jää pois tarkastelusta.
Haastatteluaineistoa

tarkastelen

pääasiassa

aineistolähtöisesti

teemoittelemalla (ks. KvantiMOTV; Eskola & Suoranta 1998: 174–180). Teemoittelu
on suuressa osassa erityisesti ruokapiiritoimintaan osallistumisen sekä lähi- ja
luomuruoan käytön syitä – taustalla vaikuttavia arvoja – selvittäessäni. Aivan aluksi
olen purkanut äänitiedostoiksi nauhoitetut haastattelut tekstimuotoon, minkä jälkeen
olen lukenut tekstitiedostot muutamaan kertaan läpi jo alustavasti esille tulevia teemoja
silmällä pitäen. Olen koodannut kustakin haastattelusta merkityksellisinä pitämiäni
pätkiä (puhekokonaisuuksia, virkkeitä, lauseen osia ja sanoja) värein ja osittain myös
muin tunnuksin sen mukaan, millaisia teemoja niistä löytyy. Koodatuista pätkistä olen
muotoillut pelkistettyjä ilmauksia, joista pätkien sisältö käy nopeasti ilmi. Lopuksi olen
tehnyt tutkimuskysymysteni mukaisista aihekokonaisuuksista taulukoita, joihin olen
luokitellut pelkistämäni ilmaisut löytämieni teemojen mukaan.

Pohjois-Pohjanmaa
Tämän opinnäytetyön tutkimusalue on Pohjois-Pohjanmaan maakunta (liite 3). PohjoisPohjanmaalla on yli 400 000 asukasta (Tilastokeskus 2013) ja sen pinta-ala on noin
44 000 neliökilometriä (Maanmittauslaitos 2013). Väkiluvultaan se on Suomen
neljänneksi suurin ja pinta-alaltaan toiseksi suurin maakunta. Pohjois-Pohjanmaa
käsittää yli 11 prosenttia Suomen pinta-alasta, mutta sen alueella asuu vain noin
seitsemän prosenttia Suomen väestöstä.
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Maakunnassa on noin 5100 maatilaa, joista reilu kolmasosa keskittyy viljanviljelyyn ja
toinen kolmasosa lypsykarjatalouteen (Tike 2012). Viidesosalla tiloista harjoitetaan
muuta kasvintuotantoa, jonka piiriin kuuluu muun muassa heinänviljely ja muu
rehutuotanto. Suoramyyntiä on 116 tilalla.
Pohjois-Pohjanmaalla
Suomessa.

Vuoden

2012

on

lopussa

Pirkanmaan

jälkeen

Pohjois-Pohjanmaalla

eniten
oli

422

luomutiloja
luomutilaa

alkutuotannossa (Luonnonmukaisen... 2013). Luomuviljeltyä peltoalaa oli yli 24 500
hehtaaria eli kymmenesosa maakunnan peltoalasta. Luomueläintiloja puolestaan oli
yhteensä 67. Pohjois-Pohjanmaa on merkittävä luomukauran tuotantoalue, minkä lisäksi
maakunnassa on eniten mustaherukan luomuhyväksyttyä tuotantoalaa Suomessa.
Vaihtoehtoinen tuotanto on esillä Pohjois-Pohjanmaan elintarvikealan
strategiassa, mutta maakunta ei profiloidu erityisesti luomumaakunnaksi tai nouse
muutenkaan esille maakuntien keskuudessa Maarit Sirenin (2007) analyysissa. PohjoisPohjanmaalla on kuitenkin eniten luomuviljeltyä peltoalaa Suomessa, ja sekä
luomutilojen

määrä

että

peltoala

ovat

olleet

viime

vuosina

kasvussa

(Luonnonmukaisen... 2013). Maakunnan luomutilat ovat myös keskimäärin Suomen
suurimpia.

Ruokapiirit lähi- ja luomuruoan hankintakanavana
Tässä osassa esittelen tutkielmani tulokset. Aloitan ruokapiiritoiminnan määrittelyllä ja
Pohjois-Pohjanmaalla esiintyvän ruokapiiritoiminnan kuvauksella kyselyvastausten ja
haastattelujen pohjalta. Sen jälkeen kartoitan ruokapiiritoimintaan osallistumisen syitä.
Käyn läpi myös kyselyvastaajien ja haastateltavien käsityksiä lähi- ja luomuruoasta sekä
syitä niiden käyttämiseen. Lopuksi tarkastelen ruokapiirejä sekä lähi- ja luomuruokaa
Schwartzin (1992) arvotypologian valossa.
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Ruokapiiritoiminta
Haastatteluissa kysyin ensimmäiseksi, mitä ruokapiiritoiminta vastaajien mielestä on.
Ruokapiiri määriteltiin joukoksi ihmisiä, jotka hankkivat yhdessä ruokaa, useimmiten
etukäteen tilaamalla. Suoraan tuottajalta hankkiminen, ketjun lyhyys ja jäljitettävyys
liitettiin ruokapiiritoimintaan, samoin kuin yhteisöllisyys ja yhden haastateltavan
mukaan myös ruoan kasvattaminen itse. Käsitykset ruokapiiritoiminnasta olivat pitkälti
samanlaisia kuin ruokapiirejä käsittelevässä kirjallisuudessa. Yhdessä tekeminen liittää
piirit myös yhteisötalouteen. Osa haastateltavien ruokapiireistä oli perustettu
tarkoituksella ja osa oli syntynyt ikään kuin vahingossa, kun ruoan hankkiminen itselle
vaihtoehtoista kautta oli laajentunut ensin omaan tuttavapiiriin ja sitten suurempaan
joukkoon. Ruokapiiritoiminta voikin olla varsin monimuotoista ruoan yhteishankintaa.
Kyselyvastaajista kolme neljäsosaa osallistui ruokapiiritoimintaan kyselyn
täyttämishetkellä (kuva 1). Aiemmin ruokapiiritoiminnassa mukana olleita oli 17, kun
taas loput 14 eivät olleet koskaan osallistuneet ruokapiiritoimintaan. Viimeksi mainittu
joukko muodostuu todennäköisesti henkilöistä, jotka hankkivat ruokaa erään
ruokapiiritoimintaa pyörittävän maanviljelijän kautta mieltämättä kuitenkaan olevansa
varsinaisesti mukana ruokapiirissä. En erottele näitä henkilöitä analyysissä. Eniten
vastaajia (26) kyselyssä oli Ylivieskassa sijaitsevasta Kontion luomupiiristä, joka
toimittaa tuotteita myös muihin kuntiin. Toiseksi suurin edustus oli toimintansa
lopettaneella Oulun yliopiston ylioppilaskunnan ympäristöjaoston ruokapiirillä (18
vastaajaa) ja kolmanneksi eniten vastaajia oli raahelaisesta Ekoilua-ruokapiiristä (15
vastaajaa). Muiden ruokapiirien osalta vastaajia oli kustakin yhdestä yhdeksään.
Kahdeksan vastaajaa mainitsi osallistuvansa tai osallistuneensa aiemmin useamman
kuin yhden ruokapiirin toimintaan, minkä lisäksi vastauksissa oli muutama maininta
työpaikoilla tapahtuvasta ruokapiirityyppisestä toiminnasta.
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14

17
osallistuu tällä hetkellä
osallistunut aikaisemmin
ei ole koskaan osallistunut

88

Kuva 1. Ruokapiiritoimintaan osallistuminen kyselyvastaajien keskuudessa (n=119).

Selvittääkseni,

onko

ruokapiiritoimintaan

kuluttajakyselyn
osallistumisessa,

vastaajien
käytin

ikäryhmien

Kruskal-Wallisin

välillä

eroa

yhdensuuntaista

varianssianalyysiä SPSS-ohjelmassa. Löydettyjä eroja tutkin ristiintaulukoinnilla.
Ikäryhmä, jossa oli pienin osallistumisprosentti (41 %) kyselyn täyttämishetkellä, oli
20–29-vuotiaat.

Samassa

ryhmässä

oli

eniten

ruokapiiritoimintaan

aiemmin

osallistuneita (37 %). Tulos johtuu todennäköisesti Oulun yliopiston ylioppilaskunnan
ympäristöjaoston ruokapiirin lopettamisesta. Muissa neljässä ikäryhmässä (30–39vuotiaat, 40–49-vuotiaat, 50–59-vuotiaat ja 60-vuotiaat ja sitä vanhemmat) yli 80 %
osallistui kyselyn täyttämishetkellä ruokapiiritoimintaan.
Haastatteluissa

ei

selvitetty

ruokapiirien

ikäjakaumia,

mutta

esitietolomakkeessa kysyttiin muun muassa piirin kokoa ja toiminta-aikaa. Piirien
toiminta-aika vaihteli yhdestä vuodesta yli kymmeneen.

Kun haastateltavien

ilmoittamat ruokapiirien jäsenmäärät lasketaan yhteen, saamani tiedot koskevat
yhteensä yli kolmeasataa taloutta. Näissä saattaa toki olla päällekkäisyyksiä, jos jotkut
jäsenet ovat olleet mukana useammassa ruokapiirissä. Missään piirissä ei ollut
varsinaista kokorajoitusta, mutta kaksi haastateltavaa mainitsi, että tietyn pisteen jälkeen
uusia jäseniä ei enää otettaisi. Kahdessa ruokapiirissä puolestaan rajoitettiin osallistujat
lähialueen asukkaisiin. Sekä rajoitukset että niiden puute voivat kieliä ruokapiirien
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yhteisönomaisesta muodosta: ruokapiiri voi olla kaikille avoin joukko (ks. Lamberg
2009: 92), johon uudet jäsenet toivotetaan tervetulleeksi, tai yleensä käytännön syistä
tietynlaiseksi rajattu ryhmä, jonka yhteisöllisyydestä huolehtii jäseniä yhdistävä tekijä
kuten asuinalue.
Kyselyn perusteella keskimääräinen osallistumisaika ruokapiireissä oli 3,5
vuotta. Vastaukset vaihtelivat kuitenkin 0,1 ja 25 vuoden välillä ja painottuivat
muutamaan

osallistumisvuoteen

varianssianalyysi

viittasi

(kuva

ikäryhmien

2).

Kruskal-Wallisin

välisiin

eroihin,

yksisuuntainen

joita

tarkastelin

ristiintaulukoinnilla. Noin kolmannes 40–49-vuotiaista oli ollut toiminnassa mukana yli
viisi vuotta eli tämä ikäryhmä oli osallistumiseltaan pitkäaikaisin. Heistä hieman
suurempi osuus (44 %) oli kuitenkin ollut mukana vain enintään vuoden, joten tämän
ikäryhmän keskimääräinen osallistumisaika oli koko aineiston keskiarvoa vastaava 3,5
vuotta. 20–29-vuotiaista kukaan ei ollut osallistunut ruokapiiritoimintaan yli viittä
vuotta; sen sijaan tästä nuorimmasta ikäryhmästä yli puolet oli ollut mukana enintään
vuoden. Keskimääräinen osallistumisaika nuorimmalle ikäryhmälle oli 1,7 vuotta. Tulos
ei yllätä, sillä tämän ikäryhmän vastaajat olivat luultavasti huolehtineet omista
ruokahankinnoistaan ylipäätään vasta muutamia vuosia. Vanhimmassa ikäryhmässä, 60vuotiaat ja sitä vanhemmat, toimintaan yhdestä kahteen vuotta osallistuneita oli yhtä
monta kuin kahdesta viiteen vuotta osallistuneita (40 % kumpiakin). Heistä jokainen oli
ollut toiminnassa mukana enemmän kuin vuoden. Tässä ikäryhmässä osallistumisajan
keskiarvo oli huomattavat 6,6 vuotta, mikä johtuu kahdesta vastaajasta, jotka olivat
olleet ruokapiiritoiminnassa mukana peräti 20 ja 25 vuotta. Vastaajat olivat ehkä
osallistuneet pitkän ajan kuluessa useamman ruokapiirin toimintaan tai olleet mukana
ruokapiireissä, jotka olivat toimineet pidempään kuin haastateltavieni piirit.
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enintään vuosi

32

1-2 vuotta

27

2-5 vuotta

26

yli 5 vuotta

15

Kuva 2. Kyselyvastaajien osallistumisaika ruokapiireissä (n=100).

Ruokapiirihaastattelujen oheislomakkeista selvisi, että neljässä ruokapiirissä tehtiin
tilauksia tavallisesti kerran kuussa. Yhdessä piirissä oli lisäksi tarvittaessa ylimääräisiä
tilauskertoja, ja tietyistä paikoista tilattiin harvemmin, esimerkiksi kerran vuodessa.
Eräässä toisessa piirissä taas tehtiin kuukausittain kolme tilausta. Yksi ruokapiireistä otti
tilauksia vastaan milloin vain, ilman varsinaisia tilaus- ja jakelupäiviä. Eri piirien
tilauksiin osallistui vaihtelevasti yhdestä useaan kymmeneen henkeä tai taloutta, mutta
tilausten

onnistumiseksi

eli

joidenkin

tilauspaikkojen

vaatimien

vähimmäistilausmäärien täyttymiseksi tarvittiin monesti useita tilaajia. Tilausten
rahallinen kokonaissuuruus vaihteli haastateltavien arvioiden mukaan 150 eurosta jopa
2000 euroon. Kaksi vetäjää arvioi yksittäisen tilaajan tilauksen suuruudeksi tuotteista
riippuen 10–50 euroa. Luvuista ei voi vetää suoria johtopäätöksiä, mutta haastateltavien
puheista päätellen ruokapiireissä oli mukana sekä säännöllisesti tilaavia henkilöitä, jotka
keskittivät

ruokahankintansa

ruokapiiriin,

että

satunnaisemmin

osallistuvia

"kannatusjäseniä", jotka hankkivat piirien kautta yksittäisiä tuotteita silloin tällöin.
Lambergin (2009: 96) tutkimuksen mukaan jäsenten ostot luomupiiristä jäävät usein
vähäisiksi suhteessa koko kulutukseen. Ruokapiirin merkitys ruoanhankintakanavana
vaihtelee siten todennäköisesti eri piirien ja osallistujien välillä.
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Kyselyvastaajien vuosittaisten ruokapiiritilausten määrä vaihteli nollasta 24:ään. Lisäksi
vastaajien joukossa oli yksi ruokapiiriläinen, joka ilmoitti tilaavansa piirin kautta sata
kertaa vuodessa. Keskimäärin vastaajat tilasivat tuotteita ruokapiirin kautta lähes
yhdeksän kertaa vuodessa. Vuosittaiset tilauskerrat on esitetty luokittain kuvassa 3.
Tilauskertojen painottuminen pienimpiin luokkiin voi johtua monesta syystä. Noin
puolet kyselyvastaajista oli ollut mukana ruokapiireissä vasta vähän aikaa, minkä vuoksi
ruokapiiri ei ehkä ollut vielä ehtinyt muotoutua näille vastaajille säännölliseksi
ruoanhankintakanavaksi. Osassa ruokapiireistä taas tehdään tilauksia harvemmin kuin
toisissa; joidenkin ruokapiirien kautta tilataan ruokaa harvoin, mutta suurissa erissä.
Tulos saattaa toisaalta viitata myös siihen, että ruokapiirin kautta tilataan ruokaa silloin
tällöin kannatuksen vuoksi eikä niinkään arkiruoan hankkimiseksi.

40
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30

31
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26
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15
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5
0

6
1-5 kertaa

6-10 kertaa

11-15 kertaa

yli 15 kertaa

Kuva 3. Kyselyvastaajien vuosittaiset tilauskerrat ruokapiiristä luokittain (n=119).

Säännöllisimmät tilaajat olivat 40–49-vuotiaiden ikäryhmässä: 65 prosenttia heistä
osallistui tilauksiin yli 11 kertaa vuodessa, ja ryhmän keskiarvo oli 8,7 kertaa. Vähiten
tilauskertoja oli nuorimmalla ryhmällä, josta yli puolet ilmoitti tilaavansa yhdestä
viiteen kertaan vuodessa ja 40 prosenttia kuudesta kymmeneen kertaa vuodessa, ja
keskimäärin 20–29-vuotiaat tilasivat viidesti vuodessa. Elämäntilanne luultavasti
selittää 40–49-vuotiaiden aktiivisuutta, sillä tämän ikäluokan taloudellinen tilanne on
tavallisesti vakaampi kuin nuoremmilla. Heillä on kenties vakituinen työpaikka ja
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säännölliset tulot eli varaa tehdä arvojensa mukaisia kulutusvalintoja. Vanhempiin
ikäluokkiin verrattuna 40–49-vuotiaat taas voivat olla ympäristötietoisempia, mikä
puolestaan vaikuttaa heidän kulutusvalintojensa taustalla piileviin arvoihin.
Haastattelun oheislomakkeessa pyydettiin tietoja siitä, mitä ruokapiirin
kautta tilattiin. Kaikkien haastateltavien ruokapiireissä tilattiin sekä raaka-aineita että
jalosteita, ja lähes kaikissa pääpaino oli raaka-aineilla. Kaikki ruokapiirit myös
hankkivat sekä lähi- että luomuruokaa. Osa tilatuista tuotteista kuului molempiin
kategorioihin; ruokapiirit olivat onnistuneet löytämään lähellä tuotettua luomuruokaa eli
lähiluomua. Kolme ruokapiiriä oli keskittynyt pääasiassa luomutuotteisiin, joista osa
kuitenkin tuli lähialueilta. Yhdessä piirissä lähiruoalla ja luomuruoalla oli sama
painoarvo,

toisessa

luomuruokaa

tilattiin

suhteessa

jonkin

verran

enemmän

(haastateltavan arvion mukaan luomua noin 70 % ja lähiruokatuotteita 30 %) ja
viimeisessä tilattiin enimmäkseen lähiruokaa. Kolmen ruokapiirin kautta oli myös
ainakin joskus hankittu luonnontuotteita ja yhden piirin kautta tavanomaisesti tuotettua
ruokaa, jota haastateltava ei laskenut lähiruoaksi.
Huomattavaa on, että ruokapiirejä on kolmenlaisia: luomutuotteiden
hankintaa varten perustettuja luomuruokapiirejä, lähiruokaa painottavia lähiruokarinkejä
ja näiden välille asettuvia piirejä, jotka välittävät kaikenlaisia ruokatuotteita.
Käytännössä

kaikkien

luomuruokaakin,

ruokapiirien

mutta

piirien

kautta

voidaan

hankkia

toiminta-ajatuksessa

on

niin
usein

lähi-

kuin

painotus

jommallakummalla, kuten myös Lambergin (2009) tutkimissa luomupiireissä, jotka
hankkivat luomuruokaa mahdollisuuksien mukaan lähialueen tuottajilta. Osa piireistä on
lisäksi nimetty joko lähi- tai luomuruokapiiriksi painotuksen mukaan.
Yksittäisiä tuotteita, joita ruokapiirien kautta tilattiin, olivat muun muassa
jauhot, vihannekset, kananmunat, liha, mausteet ja pähkinät. Jalosteista tilattiin leipiä,
juustoja ja mehuja. Yhden ruokapiirin kautta hankittiin lisäksi muita tuotteita kuten
pesuaineita. Yleisimpiä ja ruokapiirien kannalta helpoimpia vaikuttivat olevan
kuivatuotteet ja muut hyvin säilyvät elintarvikkeet, joiden hankinnassa ei tarvitse ottaa
huomioon kylmäketjua ja jotka eivät vaadi erityisiä säilytystiloja. Haastateltavat
arvioivat ruokapiirin kautta tilattujen tuotteiden hintatason suunnilleen samaksi kuin
kaupoissa, mutta vaihtelua oli runsaasti. Tilauspaikoista ja tuotteista riippuen osa
ruoasta oli kalliimpaa ja osa selvästi halvempaa. Yleisimmin tilattiin paikallisilta
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maatiloilta, pieniltä elintarvikealan yrityksiltä ja tukuista. Muutama yksittäinen
tilauspaikka mainittiin useamman kuin yhden haastattelun oheislomakkeessa, mutta
ruokapiirit olivat löytäneet myös "omia" tuottajia ja yrityksiä, joilta muut piirit eivät
oheislomakkeiden perusteella tilanneet.
Tilauspaikkojen valintaan vaikutti ensisijaisesti tuotteiden kysyntä.
Piireissä mietittiin tavallisesti yhdessä, mitä jäsenet haluaisivat tilata. Osuustoiminnan
hengessä ruokapiirit lähtivät siis liikkeelle jäsenten tarpeista. Jäsenet saivat valita, mitä
ja mistä tilasivat, sekä ehdottaa uusia tilauspaikkoja. Tuottajat tai yrittäjät valittiin
ruokapiireissä sen mukaan, oliko heillä tarjolla lähi- tai luomuruokaa. Kriteereinä
yhdellä ruokapiireillä oli lisäksi tuotteiden hinta, laatu, saatavuuden helppous,
toimitusvarmuus ja yrittäjän tai tuottajan tunteminen henkilönä. Eräässä toisessa
ruokapiirissä pyrittiin selvittämään, miten tilauspaikoissa otettiin ympäristöasiat
huomioon ja olivatko tuotteet näin ollen ympäristöystävällisempiä kuin vastaavat
tuotteet muuta kautta hankittuna. Osa haastateltavistani harmitteli, että lähiseudun
tuottajista on heikosti tietoa. Ongelma on Pohjois-Pohjanmaalla tuttu myös kunnallisista
ruokahankinnoista vastaaville (Puoskari ym. 2013: 82–83). Tilauspaikan valitsemisen
keskiössä saattaa siten olla jotain aivan muuta kuin runsaudenpula.
Haastattelun kohteena olevilla ruokapiireillä oli erilaisia toimintamalleja.
Yleisimpään malliin kuului yksi vetäjä, jonka lisäksi toiminnassa oli tavallisesti mukana
muita aktiiveja ja tuotteiden haussa tai jaossa avustavia henkilöitä. Asteeltaan vaihteleva
hierarkkisuus siis kuului monen piirin toimintaan, ja osa piireistä olikin hyvin pitkälle
järjestäytyneitä – yhdessä yhdistysmuotoisessa piirissä oli jopa viralliset säännöt ja
jäsenmaksu. Yksi ruokapiiri puolestaan oli täysin vapaamuotoinen ja muistutti
käytännöiltään eniten suomalaista talkooperinnettä. Tämän piirin periaate oli, että kukin
jäsen osallistui oman jaksamisensa mukaan, ja eri henkilöt hoitivat tilaukset eri
paikkoihin. Käytännössä yksi piiriläinen kuitenkin teki suuren osan tilauksista. Missään
ruokapiirissä vapaaehtoiset vetäjät eivät saaneet alennuksia tai korvauksia, mutta yksi
ruokapiiri otti tuotteista pientä provisiota toiminnan pyörittämiseksi. Hyvinkin erilaiset
toimintatavat ja -mallit koettiin ruokapiirien keskuudessa toimiviksi. Ainoat
toimintamalliin liittyvät ongelmat tulivat vastaan ruokapiirillä, jossa tilaajia oli tilauksen
järjestäjiin nähden liikaa.
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Tilaukset hoidettiin pääasiassa sähköpostitse tai Internet-lomakkeiden kautta. Yhdessä
ruokapiirissä oli mahdollista tilata myös puhelimitse tai paikan päällä jakelupisteessä.
Monessa ruokapiirissä lähetettiin tilatuista tuotteista lasku vasta tuotteiden saavuttua –
aina kaikkia tuotteita ei saatu toimitettua, joten lopullinen hinta oli tiedossa vasta silloin
– mutta yhdessä piirissä maksu piti tehdä etukäteen, eikä tuotteita tilattu, jos niitä ei
ollut maksettu. Kaikilla ruokapiireillä oli tuotteiden jakoa varten ainakin jonkinlainen
jakelupiste tai useampia, mutta osassa ne vaihtelivat tilaajan ja tilattujen tuotteiden
mukaan.
Toimitukset hoituivat yleensä tuottajien puolesta: viiteen ruokapiiriin
ainakin osa tilatuista tuotteista tuli tuottajien itsensä kuljettamana. Osalle ruokapiireistä
tämä oli kriittinen ehto tuotteiden tilaamiselle, koska kaikilla ei ollut mahdollisuutta
noutaa tuotteita itse. Kolmessa ruokapiirissä sen sijaan pystyttiin hakemaan tuotteita
myös suoraan maatiloilta tai muista sovituista toimituspaikoista, joista ne kuljetettiin
piirien omiin jakelupisteisiin. Postin toimipisteestä tai muusta noutopisteestä haettavia
toimituksia käytettiin niin ikään kolmessa ruokapiirissä, ja yksi piiri tilasi joitain
tuotteita erään vähittäiskaupan liikkeen kautta, jolloin tuotteet kulkivat kaupan
logistiikkaketjussa. Joissain ruokapiireissä tehtiin jonkin verran yhteiskuljetuksia myös
piiriläisille niin, että yksi jäsen haki jakelupisteestä oman tilauksensa lisäksi myös
muutaman muun lähellä asuvan jäsenen tuotteet. Näin saatiin vähennettyä autoilua.
Toisinaan myös tuottajat tekevät keskenään yhteistyötä niin, että yksi tuottaja kerää
elintarvikkeet muilta ja toimittaa ne omiensa ohessa ruokapiireille (ks. Lamberg 2009:
94).
Pohjois-pohjanmaalaista

ruokapiiritoimintaa

luonnehtii

aineistoni

perusteella moninaisuus. Eri ruokapiireillä on erilaisia käytäntöjä aina piirin muodosta
ja järjestäytyneisyyden asteesta lähtien. Jäsenten osallistuminen toimintaan vaihtelee
myös piireittäin ja tietenkin henkilöittäin. Pohjois-Pohjanmaalla on viime vuosina
toiminut täysin vapaamuotoisten, talkooperiaatteella toimivien ruokapiirien lisäksi
pitkälle

järjestäytyneitä,

yhdistysmuotoisia

ruokapiirejä

ja

ainakin

yksi

ruokaosuuskunta. Haastateltavieni ruokapiirien toiminta-aika vaihteli yhdestä vuodesta
yli kymmeneen, kun taas piiriläiset olivat osallistuneet toimintaan keskimäärin 3,5
vuotta. Ruokapiirejä yhdistää helposti kuljetettavien ja säilytettävien elintarvikkeiden
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etukäteen

tilaaminen,

joka

kuuluu

niin

haastateltavieni

kuin

esittelemäni

kirjallisuudenkin mukaan ruokapiirien ideaan.

Syyt osallistua ruokapiiritoimintaan
Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksen (Raijas 1997) mukaan kaupan ominaisuudet
saavat suuremman roolin myymälän valinnassa kuin asiakkaiden omat ominaisuudet.
Palveluja ja sijaintia parantamalla kauppiaat voivat siis vaikuttaa asiakasvirtaan.
Ruokapiirien tapauksessa on kuitenkin todennäköistä, että ostopaikan valintaa ohjaavat
pikemminkin henkilökohtaiset arvostukset. Toisaalta valintaan vaikuttavat tekijät
muodostavat eräänlaisen jatkumon: ostopaikka valitaan myymälän ominaisuuksien
perusteella, mutta se, mitä myymälässä arvostetaan, määräytyy kuluttajan omien
ominaisuuksien pohjalta (Raijas 1997: 152). Tässä osassa etsinkin niitä ruokapiiriläisten
ominaisuuksia

ja

arvostuksia,

jotka

johtavat

ruokapiirin

valintaan

osallistumiselle

pääasiassa

ruoanhankintakanavaksi.
Selvitän

syitä

ruokapiiritoimintaan

haastattelujen avulla. Kaikille haastateltaville ruokapiiri oli keino hankkia lähi- tai
luomuruokaa,

ja

lähes

kaikki

myös

kokivat

sen

järkeväksi

ja

toimivaksi

hankintakanavaksi. Ruokapiirit nivoutuvat siten myös empiriani perusteella hyvin
vaihtoehtoiseen ruoanhankintaan ja elintarvikejärjestelmiin. Yhden haastateltavan
mukaan lähi- ja luomuruoka olivat "tärkein erottava tekijä" ruokapiirin kautta tilaamisen
ja muualta hankkimisen välillä. Osa haastateltavista ei halunnut tukea vähittäiskaupan
suuria toimijoita, mikä onkin ollut syy kääntyä vaihtoehtoisten ruoanhankintakanavien
puoleen myös muualla kuin Suomessa (Seyfang 2008), ja yksi haastateltavani koki, että
luomutuotteiden löytäminen kaupasta oli vaikeaa ja aikaavievää.
Vastaukset kielivät lähi- ja luomuruoan riittämättömästä saatavuudesta
Pohjois-Pohjanmaalla: vaikka molempia on tuotu jatkuvasti enemmän kauppojen
hyllyille ja lähiruoasta sanotaan tulleen trendi, tarjonta ei vieläkään tyydytä tarpeita
lähi- ja luomuruoan suurkuluttajilla, jotka ovat usein myös hyvin hinta- ja laatutietoisia
(ks. Niva ym. 2004: 26–28). Ruokapiirin kautta hankitut elintarvikkeet koettiin
nimittäin myös tuoreemmiksi, kuten yksi haastateltava nauraen totesi: "Se on se meidän
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vitsi että ku meiän ruokapiirin kautta ku tillaa lihaa nii hyvä elläinlääkäri saa sen vielä
henkiin sen elläimen" (haastattelu 7.10.2013). Ruokapiirien onneksi lähiruokaa ostetaan
mielellään suoraan tuottajalta ja ruokapiirin kautta (Pelto-Huikko 2013: 100), ja
luomuruoan kuluttajien uskotaan olevan valmiita käyttämään luomutuotteiden
löytämiseen ja hankkimiseen aikaa ja vaivaa, vaikka tavallisia kuluttajia varten
luomutuotteiden pitäisi olla kaupoissa helposti saatavilla (Niva ym. 2004: 9, 21).
Kyselyvastaajista lähes puolet (42 %) noudatti omavalintaisesti jotain
tiettyä ruokavaliota. Erityisruokavaliot voivatkin olla yksi syy sille, miksi ruokapiiri on
valittu

ruoanhankintakanavaksi.

Niistä
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kyselyvastaajasta,

jotka

vastasivat

ruokavaliota koskevaan kysymykseen, suurimman luokan muodostivat kasvissyöjät
(vegaanit, ovo-lakto-vegetaristit ja vastaajat, jotka ilmoittivat, etteivät syö lihaa), joiden
lisäksi vastaajien keskuudessa oli muuten lihansyöntiään rajoittavia henkilöitä (kuva 4).
Joukossa

oli

myös

vähähiilihydraattisen

ruokavalion

valinneita

ja

lähinnä

luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita käyttäviä henkilöitä. Neljä vastaajaa
noudatti jotain muuta ruokavaliota. Olen jättänyt pois laskuista ei-vapaaehtoiset
ruokavaliot kuten keliakian hoidossa käytetyn gluteenittoman ruokavalion.
Luomutuotteiden hankintaa ruokapiirin kautta sivusin edellä, mutta myös
kasvisruokavaliota noudattavia henkilöitä piiri voi hyödyttää, sillä tilaamalla
esimerkiksi tukuista piiriläiset pääsevät käsiksi laajempaan kasviproteiinin lähteiden
valikoimaan. Kaksi haastateltavaani kertoi olevansa kasvissyöjiä, ja heistä toisella sekä
kasvissyönti että ruokapiiritoimintaan osallistuminen liittyivät haastateltavan omien
sanojen

mukaan

henkilökohtaiseen

ilmastoherätykseen.

Ekologisen

jalanjäljen

pienentäminen toteutuukin Lambergin (2009: 90) mukaan luomupiireissä yllättävän
monipuolisesti, myös luomu- ja lähiruoka-aatteen ulkopuolella. Kyselyaineistoni
avoimen kysymyksen perusteella yleisin syy noudattaa tiettyä ruokavaliota oli kuitenkin
terveys (kuva 5). Ekologiset syyt olivat kannustimena miltei yhtä monelle. Myös eettiset
syyt mainittiin – enimmäkseen kasvisruokavalioiden yhteydessä.
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Kasvisruokavalio

16

Kasvispainotteinen

5

Välttelee jotain tiettyä lihaa

5

Vähähiilihydraattinen

8

Luomupainotteinen
Muu

6
4

Kuva 4. Kyselyvastaajien omavalintaisesti noudatetut ruokavaliot (n=44).

24 %
41 %

Eettiset syyt
Ekologiset syyt
Terveydelliset syyt

35 %

Kuva 5. Kyselyvastaajien syyt noudattaa omavalintaisia ruokavalioita (n=37).

Ympäristö esiintyi myös haastateltavien puheissa yhtenä ruokapiiritoimintaan
osallistumisen syynä. Osa haastateltavista katsoi, että ruokapiiri tarjosi mahdollisuuden
tehdä ekologisia kulutusvalintoja. Taustalla oli monen mielessä myös toive
ruoanhankinnan

logistiikan

järkevöittämisestä

eli

turhien

ruokakilometrien

minimoimisesta ja sen myötä päästöjen vähentämisestä elintarvikeketjua lyhentämällä.
Koska ruokapiiri oli kaikille haastateltaville ensisijaisesti lähi- ja luomuruoan

45

hankintakanava, näihin ruokatyyppeihin liitetyt myönteiset ominaisuudet – muun
muassa tavanomaiseen ruokaan verrattuna pienempi ympäristökuormitus – ovat
epäilemättä

myös

syitä

olla

mukana

ruokapiiritoiminnassa.

Syyt

osallistua

ruokapiiritoimintaan limittyvät siis osittain lähi- ja luomuruoan käyttämisen syiden
kanssa.
Ruokapiirien ekologisuus ei kuitenkaan ollut kaikille haastateltaville
itsestäänselvyys.

Yksi

haastateltava

pohti

ruokapiirin

senhetkisen

logistiikan

järkevyyttä, ja toiselle haastateltavalle oli ruokapiiriä pyörittäessä käynyt selväksi, että
jäsenten asuessa hajallaan ajokilometrit kasvavat nopeasti suhteettoman suuriksi
verrattuna tilattujen tuotteiden määrään. Tämän haastateltavan mielestä ruokapiiri oli
kääntynyt tarkoitustaan vastaan, kun ekologista ruoanhankintaa varten perustettu piiri
osoittautuikin epäekologiseksi. Sitran kuluttajatutkimuksessa (Sitra 2010 Mäkipeskan &
Sihvosen 2010: 53 mukaan) päätelläänkin, että ruokapiirit ovat kuluttajien mielestä
vaivalloinen ruoanhankintatapa alueilla, joissa välimatkat ovat pidempiä kuin EteläSuomessa. Muut haastateltavani kuitenkin kokivat ruokapiirit mielekkääksi tavaksi
hankkia ruokaa.
Ruokapiirien etuna pidetään ruoan alkuperän selvitettävyyttä (ks. Lamberg
2009: 89). Tilatessaan elintarvikkeita ruokapiirin kautta kuluttajat saavat ruokansa usein
suoraan tuottajalta, jonka tuntevat tai vähintään tietävät nimeltä. Poikkeuksena tästä
ovat tukkujen ja maahantuojien kautta tehdyt tilaukset. Haastateltavani mainitsivat
moneen otteeseen, että ruokapiirin kautta hankitusta ruoasta "tietää, mistä se tulee". Eräs
haastateltava muotoili asian seuraavasti:
Kaupasta ku lihatiskiltä haetaan se jauhelihapaketti niin sehän on ihan semmonen
kasvoton ja niinku vaan jostaki tullu sinne hyllyyn semmonen möntti, että me suurin
piirtein tiietään että mikä mansikki siinä on jauhettuna. (Haastattelu 7.10.2013)

Tieto alkuperästä ja muista elintarvikkeen ominaisuuksista osoittautui tärkeäksi myös
kuluttajakyselyssä. Kyselyllä haluttiin selvittää, miten tarpeellisina vastaajat pitivät
tiedon saamista tietyistä asioista ostaessaan elintarvikkeita (kuva 6). Vastausasteikko oli
yhdestä viiteen (1 = ei lainkaan tarpeellista – 5 = erittäin tarpeellista). Vastaajat
halusivat tiedon ensinnäkin elintarvikejalosteissa käytetyistä raaka-aineista (keskiarvo
4,83). Toiseksi tarpeellisin tieto oli elintarvikejalosteissa käytettyjen raaka-aineiden
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alkuperä, joka sai keskimäärin arvon 4,72. Lähes yhtä tärkeänä pidettiin elintarvikkeen
tuotantopaikkaa (keskiarvo 4,65). Elintarvikkeiden ravintosisältö (keskiarvo 4,3) ja
tuotantotapa (keskiarvo 4,42) jäivät vertailussa vähemmän tärkeälle sijalle. Arvo 1 (ei
lainkaan tarpeellista) esiintyi vain elintarvikkeiden ravintosisällön kohdalla, ja siinäkin
ainoastaan kahden ruokapiiriläisen vastauksissa.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Elintarvikejalosteissa
käytetyt raaka-aineet
Elintarvikajelosteissa
käytettyjen raaka-aineiden
alkuperä

Erittäin tarpeellista

Elintarvikkeen
tuotantopaikka
Ei lainkaan tarpeellista
Elintarvikkeen tuotantotapa
Elintarvikkeiden
ravintosisältö
Kuva 6. Eri tietojen saamisen tarpeellisuus kyselyvastaajille elintarvikkeita ostettaessa;
kuluttajakyselyn kysymys "Kuinka tarpeellisena pidätte tiedon saamista seuraavista
asioista ostaessanne elintarvikkeita (tieto merkittynä tuotteeseen)?" (n=119).

Ruokapiiriläiset näyttävät yleisesti ottaen arvostavan elintarvikkeita koskevan tiedon
saamista. Kyselyvastaajien iällä, koulutuksella, elämäntilanteella tai -vaiheella ei ollut
selkeää vaikutusta tietojen saamisen tarpeellisuuteen. Sen sijaan ruokatuotteiden
ostotavat vaikuttivat vastauksiin. Kruskal-Wallisin yksisuuntaisella varianssianalyysillä
ja ristiintaulukoinnilla selvisi, että mitä useammin kyselyvastaajat ostivat luomuruokaa,
sitä tarpeellisempana he pitivät tietoa elintarvikkeiden tuotantotavasta: luomuruokaa
säännöllisesti

useamman

kerran

viikossa

ostavat

vastaajat

antoivat

tiedon

tarpeellisuudelle keskimäärin arvon 4,7, kun taas luomuruokaa satunnaisesti yhdestä
kahteen kertaa kuussa ostavien vastaajien keskiarvo oli 3,91. Yhteys on looginen –
luomutuotteiden erilaisuus muihin elintarvikkeisiin verrattuna perustuu nimenomaan
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tuotantotapaan, joten luonnonmukaisuutta arvostaville kuluttajille tieto tuotantotavasta
on tietenkin tärkeä.
Ruokaskandaalien johdosta monet kuluttajat ovat olleet valmiita
maksamaan laadusta ja läpinäkyvyydestä enemmän (Sassatelli & Scott 2001: 223).
Italiassa, jossa ruokaskandaalit ovat saaneet eri toimijat vaatimaan vastuullisempia
suhteita tuottajien ja kuluttajien välille, tuotteiden standardointi ja tuotemerkinnät sekä
pienimuotoisempi vähittäismyynti ovat Sassatellin ja Scottin (2001: 227) mukaan eräs
tapa tuoda tuotteet ”kotiin”. Merkintöjen halutaan erityisesti parantavan tuotteiden
jäljitettävyyttä. Niiden kyky vastata kuluttajien huoleen on kuitenkin rajallinen:
pakkausmerkintöjen avulla kuluttajat voivat toki vertailla erilaisia tuotteita ja valita
niistä itselleen mieluisimmat, mutta merkintöjen avulla markkinoilta eivät poistu
ongelmalliset tuotteet ja tuotantotavat (Brom 2000: 135).
Kyselyvastausten perusteella on siis ymmärrettävää, että elintarvikeketjun
läpinäkyvyyttä parantavia ruokapiirejä halutaan käyttää ruoanhankinnassa. Niiden
hyvänä puolena pidettiinkin haastatteluissa myös hankintaketjun suoruutta ja lyhyyttä.
Tätä korostetaan usein lähiruokakirjallisuudessa ja erityisesti ruokapiireistä kertovissa
lehtikirjoituksissa. Itävallassa on huomattu kuluttajien olevan eri jakelukanavista
vähiten tyytyväisiä supermarkettien elintarvikevalikoimiin (Lebensmittelbericht…
2003:

67).

Paremmaksi

koetut

valinnanmahdollisuudet

olivat

maatiloilla,

erikoisliikkeissä, tuottajatoreilla ja itse kasvattamalla. Niin ikään tuotetietoihin oltiin
tyytyväisimpiä maatiloilla ja tuottajatoreilla (emt. 73). Lyhyemmät elintarvikeketjut
voivatkin synnyttää luottamusta ruokaan (Norberg-Hodge ym. 2002: 61). Lyhyempi
ketju ei tarkoita ainoastaan ruoan hankkimista suoraan tuottajilta, vaan välikäsiä on
vähemmän myös tilattaessa tuotteita tukkuliikkeistä, kun ruoka ei kulje tukun kautta
vielä vähittäiskauppaan. Välikäsien vähyys tarkoittaa myös välistävedon vähyyttä,
kuten yksi haastateltava huomautti: "ruokapiirit on silleen hyviä jakelukanavia että siinä
ei sitten vejetä välistä. Se on suora, lyhyt ketju tuottajalta sille joka ruuan syö"
(haastattelu 24.9.2013).
Suora hankintaketju merkitsee siis samalla sitä, että tuottaja saa täyden
hinnan myymästään tuotteesta. Tällä tavoin ruokapiirit hyödyttävät sekä tuottajia että
kuluttajia (ks. Lamberg 2009: 89). Kolme haastateltavaani kertoi olevansa mukana
ruokapiirissä juuri tämän takia: ruokapiirin kautta on mahdollista tukea tuottajia ja
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osoittaa arvostuksensa suomalaista, paikallista ja pienimuotoista ruoantuotantoa
kohtaan. Kahden muun haastateltavan mukaan suora yhteys tuottajaan oli ylipäätään
tärkeä, ja näistä toisen haastateltavan ruokapiirissä tuottajien tunteminen ja tapaaminen
oli olennainen osa toimintaa. Haastateltavalle tuottajien tapaamisen mahdollisuus toi
lisäarvoa, joka muilta ruoanhankintakanavilta puuttuu, nimittäin perinteistä sosiaalista
kanssakäymistä. Ruokapiiri voi tällä tavoin kasvattaa ruoan arvostusta (ks. Lamberg
2009: 89). Haastateltavan sanat tiivistävät ruoan alkuperän ja tuottajan tuntemisen
merkityksen:
Ehkä sitä niinku, sen ruuan arvostus sitte niinku sitä kautta nousee ku käyään siellä
tilalla kattoo että mikä hirviä työmäärä sen maitolitran saamiseksi on. Nii ei ehkä niinku
ennää äimistele sitte sitä hintaa… kuitenkaan. Ja sitte se lihan hinta että, etmistäse
koostuu – –. Ehkä se on se hyöty kaikista eniten siinä että tullee niinku tietään sen ruuan
alakuperän… paremmin ja sitte myöski sen tuottajan. Se on niinku semmosta
ihmisläheisempää hommaa. (Haastattelu 7.10.2013)

Sama haastateltava ilmaisi kaipuunsa "kyläkauppameininkiin" pikemmin kuin nykyisiin
hypermarketeihin. Maaseudulla kyläkauppaan

onkin liitetty useita sosiaalisen

kanssakäymisen piirteitä kuten henkilökohtainen ja ystävällinen palvelu, myymälän
läheinen sijainti ja kauppiaan luotettavuus (Home 1999). Ruokapiireissä kauppiaan
sijaan voi päästä sosiaaliseen kanssakäymiseen ruoan alkuperäisen tuottajan ja muiden
asiakkaiden kanssa. Lambergin (2009: 92) tutkimuksessa luomupiirit eivät kuitenkaan
osoittautuneet kovin vuorovaikutteisiksi tai vuorovaikutukseen rohkaiseviksi joitain
poikkeuksia lukuun ottamatta.
Sosiaalisuus ja yhteisöllisyys jakoivatkin haastateltavien mielipiteitä.
Ruokapiirien yhteisöllisyys ja yhteinen toiminta voidaan toisinaan kokea liian sitoviksi
tai ideologisiksi, ja niistä voi muodostua este osallistumiselle (Lamberg 2009: 95).
Kolme haastateltavaani piti kuitenkin uusien ihmisten tapaamista ruokapiiritoiminnan
merkittävänä etuna, ja yksi heistä mainitsi yhteisöllisyyden erikseen. Edellä mainitussa
ruokapiirissä yhteistoiminta, tuttujen tapaaminen ja tiedon jakaminen toisten jäsenten
kanssa olivat avainsijassa, ja erään toisenkin haastateltavan ruokapiirissä oli aiemmin
ollut oheistoimintaa kuten yhteisiä retkiä. Toisaalta yksi haastateltava kertoi pitäneensä
ruokapiirin tarkoituksella pelkkänä ruoanhankintakanavana eikä edes kaivannut
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enempää yhteisöllisyyttä (ks. Lamberg 2009: 92). Erilaisten asenteiden kontrasti näkyy
hyvin seuraavissa kommenteissa:
Ruokapiiritoiminta on minusta mielekästä ja mukavaa yhdessä tekemistä. Meillä on
mukana kivoja tyyppejä, joista osasta asumme aika kaukana ja joita emme muuten näkisi
niin usein mutta joitten kanssa tapaamme kasvotusten ruoka-asioiden takia, ja sitten tulee
aina turistua muutakin. (Sähköposti, lisäys haastatteluun 24.9.2013)
Meillä ei ollu tarkotuskaan sillä tavalla nivoa siihen mitään tämmöstä… niinkun
ruuanlaittoa tai sosiaalista jorinaa tai semmosta että… Mulla oli ihan kirkas näkemys
että ei, ei tarvi tämmöstä. Kerhot on erikseen. (Haastattelu 22.10.2013)

Mielenkiintoisena syynä ruokapiirin pitämiselle monen haastateltavan puheissa tuli
esille altruismi eli muiden hyväksi toimiminen. Sen lisäksi, että ruokapiiri hyödytti
haastateltavia itseään, sen hyödyt haluttiin jakaa muiden kanssa. Toiminnalla haluttiin
parantaa lähi- ja luomuruoan saatavuutta yleisesti tai tuoda tuotteita tarjolle kaverille
kans -periaatteella, kuten yksi vetäjistä sanoi. Toisen vetäjän mukaan yhteisen hyvän
eteen toimimisesta tuli hyvä mieli. Eräs haastateltava ajatteli asiaa sekä ruokapiiriläisten
että tuottajien kannalta: ruokapiiri paitsi toi paikallisten yrittäjien tuotteita piiriläisten
saataville, myös tarjosi tuottajille paremmat markkinat. Kaksi haastateltavaa halusi
tarjota piiriläisille mahdollisuuden valita erilaisen ruoanhankintatavan. Toiselle heistä
kysymys oli kulutusvalintojen pohtimisesta:
Tää ruokapiiri – – on olemassa sen takia, että… halutaan tarjota meiän asuinalueella
mahdollisuus… tehdä ympäristöystävällisiä ruokahankintoja ja kehittää, auttaa niinku
ihmisiä pohtimaan kulutusvalintojaan että miten voi tehdä ympäristöystävällisiä
kulutusvalintoja. (Haastattelu 17.9.2013)

Haastateltavilla oli toki myös henkilökohtaisia syitä osallistua ruokapiiritoimintaan.
Tilatessaan ruokaa piirin kautta he saivat juuri sellaista ruokaa kuin halusivat, ja kuten
kaksi haastateltavaa totesi, sillä voi kannattaa omaa ideologiaansa ja tukea itselle
tärkeitä asioita. Yksi vetäjä myönsi ruokapiirin tuottaneen parempaa omatuntoa, kun
taas toinen kertoi lähteneensä toimintaan mukaan itsekkäästi toteuttaakseen omia
tavoitteitaan eli nopeampaa ja helpompaa ekologisen ruoan hankintaa ja parempia
tuottajahintoja (jotka mielestäni ovat kuitenkin hyvin epäitsekkäitä tavoitteita). Tämän
haastateltavan ruoanhankintaa ruokapiiri oli helpottanut huomattavasti, ja toinenkin
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koki lähi- ja luomuruoan ostamisen helpommaksi, kun haluamansa tuotteet saattoi valita
listalta sen sijaan, että asiaan olisi pitänyt perehtyä kaupassa. Ruokapiiri olikin monen
vetäjän mukaan kirjaimellisesti helpotus sellaisille ihmisille, jotka eivät pidä kaupassa
käymisestä.
Haastateltavista kaksi kertoi päätyneensä vetämään ruokapiiriä, koska
organisointi

tuntui

itselle

luontevalta.

Toinen

heistä

piti

ruokapiiriä

myös

harrastustoimintana. Vetäjän tehtävissä pääsi siis hyödyntämään omaa osaamistaan
itselle tärkeisiin asioihin vaikuttamalla:
Sen takiahan minä siinä oon mukana että tuota minä haluan tehä jotaki niinkun
ympäristön ja luonnon hyväks, niin se on niinku valikoitunu jotenki semmoseks jossa on
jonkunlaista osaamista ja suhteita niin näkee siinä mahollisuuksia vaikuttaa asioihin sen
kautta, niin täysin sen takia minä oon sitä ruokapiiriä vetämässä. (Haastattelu 17.9.2013)

Vastapainoksi nykyiselle yksilöllistyneelle ja yksinäistyneelle elämäntyylille ruokapiiri
tarjoaa mahdollisuuden kuulua johonkin ryhmään, erään haastateltavan sanoin
"samanhenkiseen porukkaan". Sama henkilö arvosti myös sitä, että yhteisöllisiin
ruokapiireihin kuuluvan vuorovaikutuksen ja keskustelun kautta saattoi saada muilta
hyviä ideoita omaan toimintaansa. Ruokapiiristä koituikin myös odottamattomia etuja:
vaihtoehtoinen hankintakanava ja samanmieliset ihmiset opettivat haastateltavalle uusia
asioita ja asenteita. Hän kuvaa muutosta näin:
Toki ne sannoo kaikki [ruokapiiriläiset] että on vähentyny se kaupassa ramppaaminen.
Että on pikkusen erillä lailla ruvennu aatteleen sitä asiaa, niinku just nyt vaikka tuo liha.
Että ostetaan se neljän kuukauden satsi kerralla että sitä ei tarvi joka päivä hakia sieltä,
ajjaa sinne kauppaan ja hakia sitä lihakönttiä että… Sen voi tosiaan vakumoia ja laittaa
pakasteeseen et se säilyy siellä. – – Nyt varsinki syksy ku on sesonkiaikaa kotimaisella
vihanneksella ja niin sitä että oppinu niinku säilöön sitä – –. Aina vaihellaan niitä
reseptejä sitte, että tästä tuli, nää hölskytyskurkut on tosi hyviä. Että tuota ei tarvii ihan
kaikkia ostaa niinku valamiina että on niinkun kiinnostus kasvaa sitten myös siihen ite
valamistamisseen ja sehän on aina parempaa ku sen ite tekkee. (Haastattelu 7.10.2013)

Konkreettisten tietojen ja taitojen oppimisen ohessa ruokapiiritoiminta oli siis muuttanut
myös haastateltavan ja muiden piiriläisten ajattelua. Sama ilmiö oli esillä aiemmassa
haastattelupätkässä, jossa haastateltava kertoi ruoan arvostuksen kasvavan, kun
tuotantoa pääsee seuraamaan paikan päälle.
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Hieman yllättäen ruoan hinta ei ollut yksiselitteinen syy osallistua ruokapiiritoimintaan.
Kolmen haastateltavan kertoman perusteella ruokamenoissa voi säästää tilaamalla
suoraan tuottajalta tai tukusta, mutta kaksi muuta totesi, että ruokapiirin kautta ei saanut
ruokaa halvemmalla kuin kaupasta. Rahan säästö riippui haastateltavien mukaan
tilatuista tuotteista; esimerkiksi kananmunia ja luomulanttua sai ruokapiirin kautta
kauppojen hintoihin verrattuna hyvin edullisesti. Jopa tavallista korkeammat hinnat oli
osassa piireistä kuitenkin hyväksytty, koska tarkoitus oli maksaa tuottajille ruoasta
oikeudenmukainen hinta. Tässä suhteessa yksi ruokapiiri erottui muista – ruoan
halvempi hinta olikin ensisijainen syy ruokapiirin olemassaololle. Piirin kautta tilattu
ruoka oli huomattavasti edullisempaa ja mahdollisti luomutuotteiden hankkimisen myös
pienituloisille talouksille:
Useimmat meistä on hyvin pienitulosia että meillä ei olis varaa ostaa luomua kaupasta,
kauppa vetää välistä niin paljon. – – Osa jutuista on ihan selvästiki halvempia ja sitte
etenki se näkyy näissä ku mitä tulee tukkujen kautta – –. Nii kyllä siinä tulee sellanen
säästö että ei, ei oo niinku mahollista näillä pienillä tuloilla hankkia kaikkea luomuna.
Tai niin suurta osaa luomuna. (Haastattelu 24.9.2013)

Tässä piirissä toteutui Seppelinin (2000: 91) mainitsemien ostorenkaiden idea ja
ruokapiiritoiminnan alkuperäinen säästämisen henki. Yhdistämällä voimansa piiriläiset
saivat haluamiaan erikoistuotteita – tässä tapauksessa luomua – paitsi suuremman
valikoiman, myös halvemmalla. Hintavertailu on kuitenkin suhteellista, sillä ostaessaan
luomu- tai lähiruoan kaltaisia erikoistuotteita ruokapiiriläiset eivät välttämättä ota
vertailukohdakseen

vähittäiskaupassa

myytäviä

tavanomaisesti

tuotettuja

elintarvikkeita. Edellä mainittu haastateltava totesikin, että kauppojen omia merkkejä
suosimalla säästäisi vielä enemmän, mutta ruoka ei olisi luomua. Samankaltaisella
ajatuksella eräs toinen haastateltava perusteli lähiruokapiirin verraten korkeita hintoja:
piirin kautta tilaaminen ei tullut halvaksi, mutta lähiruoan ostaminen oli valinta, josta
piiriläiset olivat valmiita maksamaan (vrt. Pelto-Huikko 2013: 102).
Aiemmin

esille

ottamissani

ruokapiirejä

esittelevissä

lehtijutuissa

(Välimäki 1990; Koskinen 1991; Ruokapiiri pyörii… 2010; Hytönen 2012) mainitut
ruokapiiritoimintaan osallistumisen syyt – halu tukea paikallisia tuottajia ja ekologisesti
kestävää toimintaa, saada tietoa ruoan alkuperästä, ostaa tuoretta ja laadukasta ruokaa
edullisemmin ja ilman välikäsiä – esiintyivät aineistossani vaihtelevin painotuksin.
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Haastateltavani arvostivat ruokapiireissä juuri hankintakanavan järkevyyttä, haitallisten
ympäristövaikutusten verrattaista vähäisyyttä, ruoan alkuperän ja muiden tietojen
selvitettävyyttä, hankintaketjun suoruutta ja lyhyyttä sekä tuottajien tukemisen
mahdollisuutta. Samankaltaisia syitä tuli esille Gill Seyfangin (2008) tutkimuksessa
brittiläisen

lähiluomuruokaa

ruoanhankinnassa.

Myös

toimittavan

Hendricksonin

tuottajaosuuskunta
ja

Heffernanin

Eostren
(2002)

käytöstä
tutkimassa

yhdysvaltalaisessa ruokapiiri KCFC:ssä keskeiset sosiaalisuus ja yhteisöllisyys
osoittautuivat aineistossani syiksi osallistua toimintaan. Ruoan hinnan merkitys jäi
haastattelujen perusteella melko vähäiseksi – paitsi sen piirin osalta, jossa hinta oli päin
vastoin suurin syy piirin olemassaololle.

Käsitykset lähi- ja luomuruoasta
Yhtenä kuluttajakyselyn tavoitteena oli selvittää vastaajien käsityksiä lähiruoasta.
Lähiruoan alkuperä oli tässä erityisenä mielenkiinnon kohteena. Puolet vastaajista oli
sitä mieltä, että lähielintarvikkeen keskeisimmät raaka-aineet ovat peräisin PohjoisPohjanmaalta tai naapurimaakunnasta (kuva 7). Oma tai naapurikunta oli lähes yhtä
suosittu alkuperävaihtoehto. Pieni osa piti koko Suomea (mikä tahansa paikkakunta)
sopivana rajauksena, mutta kukaan ei valinnut naapurimaita tai Eurooppaa lähiruoan
alkuperää parhaiten kuvaavaksi vaihtoehdoksi.
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Kuva 7. Kyselyvastaajien käsitykset lähiruoan alkuperästä elintarvikkeen keskeisimpien
raaka-aineiden alkuperän perusteella; kuluttajakyselyn kysymys "Lähiruoan alkuperä:
Elintarvikkeen keskeisimmät raaka-aineet ovat peräisin..." (n=119).

Kruskal-Wallisin yhdensuuntainen varianssianalyysi antoi viitteitä siitä, että ikä vaikutti
alkuperäkysymyksen

vastauksiin.

Ensimmäistä

vaihtoehtoa,

"[Elintarvikkeen

keskeisimmät raaka-aineet ovat peräisin...] omasta tai naapurikunnasta", valittiin
lähinnä ikäryhmissä 20–29-vuotiaat ja 30–39-vuotiaat, kun taas yksikään vastaaja näistä
ikäryhmistä ei valinnut lähiruoan alkuperäksi koko Suomea. Nuorempien vastaajien
lähiruokamääritelmät näyttävät siis olevan tiukempia kuin vanhempien vastaajien.
Lähiruoan alkuperää selvitettiin myös kysymyksellä "Jos lähiruoka
määriteltäisiin etäisyyden perusteella, kuinka lähellä tuotettua ruokaa voitaisiin
mielestänne kutsua lähiruoaksi?", johon vastaajat saivat itse ehdottaa kilometrirajaa.
Keskimääräinen maksimietäisyysehdotus oli noin 170 kilometriä ja yleisin arvo sata
kilometriä. Pienin annettu arvo oli 30 kilometriä ja suurin 600 kilometriä.
Myös haastateltavat lähestyivät lähiruoan määrittelyä sen kautta, minkä
mielletään olevan "lähellä". Yhdelle heistä määritelmäksi riitti, että ruoka on tuotettu
mahdollisimman lähellä, mieluusti saman kunnan alueella; koska kaikkea ei kuitenkaan
yhdestä kunnasta saa, kuntarajat eivät olleet hänelle niin tärkeitä. Kahden haastateltavan
mielestä ideaalitilanteessa lähiruoka olisi tuotettu sadan kilometrin säteellä. Toinen
lisäsi, että tuotantopaikka voi olla myös Ruotsin puolella, kun taas toiselle maan rajoilla
oli merkitystä:
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Lähiruokahan on melekein niinku se että mikä on Suomen sisältä tullee. – – Mutta
tietenki aina on ideaali se että se tulis niinku suurin piirtein saan kilometrin sätteeltä.
Sehä on ihan mahtavaa sillon. Ja se on luksusta jos sen saa vielä luomuna. – – Mun
näkemys, henkilökohtanen näkemys on se että niinku haluaisin niinku että Suomessa
säilyis ruuantuotanto ettei ois ihan ostoruualla sitte. Että sen takia niinku piän sitä
lähiruokana vaikka se tulis Espoosta. (Haastattelu 7.10.2013)

Huomattavaa tässä toteamuksessa on sanoiksi puettu haastateltavan omien arvojen
vaikutus lähiruokamääritelmään. Kaikille määrittely ei ollut yhtä helppoa. Seuraavassa
puheenvuorossa näkyy maantieteellisen skaalan eri tasojen samanaikaisuus ja miten se
voi monimutkaistaa lähialueen määrittelyä, kun "lähellä" oleminen riippuu siitä,
millaiseen mittakaavaan asiaa verrataan:
Se on ollu mulle aina hirmu hankala määritellä että mikä on lähellä. Kun tosiaan itte
viljellään siinä puolen kilometrin päässä ruokaa palstalla niin ja takapihalla ja
ikkunalauvalla niin se on lähellä. Ja viereinen mettä on lähellä mutta että… Kyllä mää
sitte oon kokenu sen että se [pohjois-pohjanmaalainen maatila noin 140 kilometrin
päässä] on riittävän lähellä. Ja vaikka Kokkolaki. Sitte luin joskus semmosen
lähiruokamääritelmänkin että se ois niinku saman maakunnan alueella tuotettua mutta ku
maakuntien koot on niin kauhean erilaisia. Niin tota, vaikea määritellä silleen, Lapin
lääni on aika suuri. (Haastattelu 24.9.2013)

Kyselyvastaajilla oli mahdollisuus esittää oma määritelmä sille, mitä lähiruoka
tarkoittaa. 40 vastaajaa kertoi oman määritelmänsä. Tässä avoimessa kysymyksessä
viitattiin useimmiten kilometrimääriin, joiden säteellä lähiruoka on tuotettu (17
mainintaa). Toiseksi yleisimmin lähiruokaan liitettiin se, että se on tuotettu ”lähellä” (14
mainintaa). Seitsemän vastaajaa määritteli lähiruoan hallinnollisten rajojen kuten
maakunnan ja kotimaan kautta ja neljä mainitsi erityisesti Suomen. Lyhyet
kuljetusetäisyydet tai vähäiset kuljetuskustannukset mainittiin viisi kertaa. Harvemmin
mainittuja tapoja määritellä lähiruoka olivat muun muassa välikäsien puute
myyntiketjussa, lähiruoan liittäminen kotiin tai kotiseutuun ja ”omaan alueeseen”.
Tuotannon pienimuotoisuus ei noussut määritelmissä merkittävään asemaan (vrt.
Heikonen 2012: 79, 118).
Haastateltavien

lähiruokamääritelmissä

viitattiin

samalla

tavoin

varsinaisen tuotantopaikan lisäksi lähiruoan ominaisuuksiin ja siihen liitettyihin
vaikutuksiin. Yhtä ja samaa määritelmää ei kuitenkaan haastateltavien keskuudessa
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esiintynyt. Yhden vetäjän suhtautuminen lähiruokaan ilmeni sen kautta, mitä
tavanomainen ruoka ei hänen mielestään ollut:
Musta se [lähiruoka] on tosi järkevää, eihän siinä oo mitään järkeä raijata ruokaa satoja
kilometrejä tai tuhansia kilometrejä. Ja kaikista vähiten järkeä on siinä että joku tuottaa
jotaki tässä vieressä ja sitte se ajetaan jonneki keskusvarastoon ja sit ne tuuaan takasin.
(Haastattelu 24.9.2013)

Haastateltava ei siis pitänyt tavanomaista ruokaa logistiikaltaan järkevänä, ja lähiruoka
erottui

parannuksena

kuljetusetäisyydet

tähän. Toinen haastateltava liitti lähiruoan lyhyemmät

tuotteiden

tuoreuteen

ja

säilömisen

tarpeen

vähenemiseen.

Kolmannella vetäjällä taas oli yhteiskunnallisempi näkökulma, sillä hänen mukaansa
lähiruoka huolehtii maatalouselinkeinon ja maatalousluonnon monimuotoisuuden
säilymisestä sekä kasvattaa paikallista kulttuuria ja elinvoimaa. Yhden haastateltavan
katsantokanta erosi vielä edellisistä: lähiruokaan yhdistyi tuottajan tunteminen, koska
persoona ratkaisi ruokapiirin hankinnoissa "aika paljon" ja oikeilla ajatuksilla
varustettuja lähiruoan tarjoajia pidettiin arvossa. Sosiaalisia suhteita lähiruoan
määrittelyssä ovat erään yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan korostaneet jotkut tuottajat,
joille ruoan "läheisyys" liittyy kasvokkain tapahtuvan kanssakäymisen laatuun (Selfa &
Qazi 2004: 459). Viimeiseksi mainitsemani haastateltava ajatteli näiden tuottajien
tavoin.
Kuluttajakyselyssä esitettiin lähiruokaan usein liitettäviä ominaisuuksia ja
kysyttiin, kuinka tärkeänä vastaajat pitivät niitä, jotta voisivat kutsua ruokaa lähiruoaksi
(kuva 8). Vastaajia pyydettiin arvioimaan tärkeyttä asteikolla yhdestä viiteen (1 = ei
lainkaan tärkeää – 5 = erittäin tärkeää). Mahdollisimman vähäinen väliportaiden määrä
jakeluketjussa osoittautui tärkeimmäksi. Toiseksi tärkein ominaisuus oli väittämä
"Ruoka on tuotettu asuinseudullani". Henkilökohtainen kontakti tuottajaan tai
valmistajaan ja suoramyynti tilalta arvioitiin tärkeydeltään melko samanarvoisiksi,
joskin vähemmän tärkeiksi kuin aiemmat kaksi. Vähiten tärkeäksi ominaisuudeksi jäi
väittämä "Ruoka on valmistettu tietyn alueen tai maakunnan oman perinteen
mukaisesti".

Haastatteluissa

näistä

henkilökohtainen kontakti tuottajaan.

ominaisuuksista

mainituksi

tuli

vain
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Kuva 8. Lähiruokaan liitettyjen ominaisuuksien tärkeys lähiruoan määrittelyssä;
kuluttajakyselyn kysymys "Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia ominaisuuksia, jotta
voisitte kutsua ruokaa lähiruoaksi?" (n=119).

Selvitin

lisäksi

haastateltavien

suhtautumista

luomuruokaan.

Lähes

kaikista

haastatteluista kävi ilmi, että luonnonmukaista tuotantoa pidettiin ympäristölle
parempana kuin tavanomaista tuotantoa. Yhden haastateltavan mukaan luomutuotanto
säästää luontoa ja on parempi paitsi kasveille ja eläimille, myös tuottajille, sillä
varsinkin

kauempana

ulkomailla

tavanomaisessa

tuotannossa

"saatetaan

aika

suruttomasti käyttää kaikenlaisia myrkkyjä". Toinen haastateltava piti luomusta tuttua
ravinteiden kierrätyksen periaatetta hyvänä, mutta hänen mielestään olisi järkevämpää
ja ympäristön kannalta parempi tinkiä viralliseen luomumerkkiin sidotusta byrokratiasta
ja ehdottomista säännöistä, koska luomutuotannossa on tavanomaista tuotantoa "aika
paljon matalampi" satotaso. Myös eräs toinen haastateltava ilmaisi epäilyksensä
luomutuotannon ekologisuuden suhteen ja toivoi joustoa jäykkiin periaatteisiin:
Kuitenki ku siinäki on omat ongelmansa niinku joltain osin luomu, luomuviljelyssä ja kasvatuksessa että onko se sitten niin luomua ja ekoa, niin siitähän nyt löytyy paljon
spekulaatioita, että voitas semmonen kultainen keskitie löytää asioihin. (Haastattelu
21.10.2013)
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Erään tutkimuksen mukaan eettisyys ja ekologisuus yhdistyvät kuluttajien käsityksissä
ruoan kotimaisuuteen ja luomutuotantoon (Varjonen 2001: 10–27, 73). Kotimaisen
ruoan, lähiruoan ja luomuruoan välisiä eroja tutkittiin kuluttajakyselyssä yhdentoista
laadullista ja tuotannollista tekijää kuvaavan väittämän kautta (kuva 9). Vastaajia
pyydettiin arvioimaan asteikolla yhdestä viiteen, miten hyvin eri ominaisuudet sopivat
kuhunkin ruokatyyppiin (1 = ei sovi lainkaan – 5 = sopii erittäin hyvin). Luomuruoka
sai yleisesti korkeampia arvoja kuin lähiruoka ja kotimainen ruoka, joista jälkimmäinen
arvioitiin keskimäärin pienimmin arvoin. Suomalainen ruoka sai korkeimmat arvot
saatavuuden ja tuotevalikoiman osalta sekä itsessään että verrattuna lähi- ja
luomuruokaan. Vähiten kotimaiseen ruokaan sopiva väittämä oli "ei ole teollisesti
valmistettua".

1

2

3

4

5

Ei sisällä runsaasti lisä- ja
säilöntäaineita
Ei sisällä jäämiä torjunta-aineista
On ympäristöystävällistä
Saan halutessani tuotteesta
lisätietoja
On helppo tunnistaa kaupassa

Kotimainen
ruoka
Lähiruoka
Luomuruoka

Herättää luottamusta
Saatavuus on hyvä
On tuotevalikoimaltaan laaja
Ei ole teollisesti valmistettua
Käyttö tuntuu moraalisesti
oikealta
Lisää työllisyyttä paikallisesti
Kuva 9. Mielikuvat kotimaisesta ruoasta, lähiruoasta ja luomuruoasta.

"Arvioikaa kunkin
ruokatyypin
kohdalla, kuinka
hyvin kyseinen
ominaisuus sopii
ruokatyyppiin."
1=ei sovi lainkaan
5=sopii erittäin
hyvin
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Lähiruoan vahvuuksiksi osoittautuivat sen työllisyyttä lisäävä vaikutus paikallisesti,
väittämät "käyttö tuntuu moraalisesti oikealta" ja "herättää luottamusta" sekä tuotetta
koskevien lisätietojen saatavuus. Lähiruoka oli tuotevalikoiman laajuudeltaan ja
saatavuudeltaan heikoimmillaan. Luomuruokaan vastaajien mielestä parhaiten sopivat
väittämät olivat "ei sisällä jäämiä torjunta-aineista", "käyttö tuntuu moraalisesti
oikealta" ja "ei sisällä runsaasti lisä- ja säilöntäaineita". Luomuruoka nähtiin myös
ympäristöystävällisenä, luottamusta herättävänä ja kaupassa helposti tunnistettavana.
Luomuruoalla on todettu muutenkin olevan myönteinen imago (Niva ym. 2004: 12–13).
Vähiten luomuruokaan sopivat ominaisuudet olivat lähiruoan tavoin tuotevalikoiman
laajuus ja hyvä saatavuus (ks. Niva ym. 2004: 10). Myös yhdessä haastattelussa tuli
esille, että luomuruoan toistaiseksi huonon saatavuuden takia ruokapiirin oli "otettava
sieltä mistä saa", kun taas lähiruoan suhteen valinnanvaraa oli enemmän. Kyselyssä
lähiruoka kuitenkin sai luomuruokaa korkeampia arvoja ainoastaan väittämän "lisää
työllisyyttä paikallisesti" osalta.
Ikä osoittautui Kruskal-Wallisin yhdensuuntaisen varsianssianalyysin
perusteella vastauksiin vaikuttavaksi tekijäksi myös osassa näitä ominaisuuksia.
Ristiintaulukoinnista selvisi, että väittämä "saan halutessani tuotteesta lisätietoja"
luomuruoan kohdalla sai pienempiä arvoja kahdelta nuorimmalta ikäryhmältä kuin
kolmelta vanhemmalta. Nuorin ikäryhmä arvioi pienemmin arvoin myös väittämää
"lisää työllisyyttä paikallisesti" luomuruoan kohdalla; heidän vastauksensa keskittyivät
tosin keskimmäiseen vaihtoehtoon 3, ja vastausten keskiarvo oli 3,41. Kolmella
vanhimmalla ryhmällä oli optimistisin näkemys myös tästä ominaisuudesta.
Lähi- ja luomuruoan välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä kartoitin hieman myös
haastatteluissa. Haastateltaville erot olivat selkeitä: luomutuotteet voivat olla
kaukanakin tuotettuja, eikä lähiruoan tarvitse olla luonnonmukaisesti tuotettua. Yksi
haastattelemistani

ruokapiirinvetäjistä

kuitenkin

piti

suomalaisia

luomu-

ja

lähiruokaviljelijöitä samanhenkisinä ihmisinä, joiden näkemykset eroavat voimakkaasti
lähinnä torjunta- ja lannoiteaineiden käytön suhteen. Lähi- ja luomuruokaa pidetään
muutenkin keskenään vaihtoehtoisina tai toisiaan täydentävinä ruokatyyppeinä (Niva
ym. 2004: 25). Eräs haastateltavani näki molemmat ruokatyypit vielä melko
marginaalisina ilmiöinä, vaikka kumpikin oli nyt enemmän ”pinnalla” kuin ennen.
Toinen haastateltava ajatteli, että ihmisten silmissä sekä lähi- että luomuruoka
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näyttäytyvät

tavallisesti

ympäristöystävällisinä,

mutta

itse

piti

asiaa

paljon

monimutkaisempana:
Ne on semmonen joka ihmisten silmissä normaalisti nähdään ympäristöystävällisenä,
sekä lähiruoka että luomuruoka, mutta ite nään että se asia on lopulta aika paljon
monimutkasempi, että ne ei kuitenkaan oo niitä tärkeimpiä asioita siinä että onko ruoka
ympäristöystävällistä vai ei – –. Ehkä suhtaudun vähän tälleensä käytännöllisesti niihin
että sillä lailla niitä on mukava ostaa, mutta ei ne oo mitenkään välttämättömiä ollenkaan
ja muunkinlaista ruokaa paljo hommataan. (Haastattelu 17.9.2013)

Erään

toisenkin

haastateltavan

suhtautuminen

oli

ajan

myötä

muuttunut

käytännöllisemmäksi. Hän pohti asennettaan lähi- ja luomuruokaan näin:
Ehkä siinä on ollu tavallaan itellä semmosta nuoruuden idealismia ja pientä
mustavalkosuutta sillon ku on niinku alottanu ja ollu tosi että kaikki piti olla luomua ja
näin, mutta niinku suosin edelleenkin kyllä tuota luomu- ja lähiruokatuotteita ja… ja ihan
niinku ehkä enemmän painotan sitä lähiruokaa ja toivosin että ei tarvis erikseen olla
luomuruokaa ja tavallista ruokaa et niinku voitas kaikessa ruuantuotannossa luottaa
siihen että on otettu semmonen kestävä näkökulma niinku sekä ympäristön kannalta että
eettiseltä kannalta ja tuotanto-olosuhteiden puolesta huomioon että ei tarvis jaotella sitä
sillain. (Haastattelu 21.10.2013)

Näissä puheenvuoroissa toistuu aiemmin mainitsemani toive liian jäykistä periaatteista
luopumisesta ja ruoantuotannon yleisestä järkevöittämisestä. Lähi- ja luomuruokaa
suosivilla ihmisillä vaikuttaakin usein olevan koko ruoantuotantoon laaja näkökulma,
jota heidän kulutusvalintansa heijastelevat (ks. Lamberg 2009: 91).
Lähiruoan määrittely oli kysely- ja haastatteluvastaajilleni ilmeisesti yhtä
vaikeaa kuin aiempiin tutkimuksiin osallistuneille. Lähiruokaa määriteltiin mielellään
etäisyyksien kautta (ks. Heikonen 2012: 118), jolloin sata kilometriä tuntui monen
mielestä sopivalta rajalta lähialueen säteelle, mutta toisaalta kilometrirajojen
asettaminen ei aina vaikuttanut mielekkäältä. Omaa ja naapurikuntaa sekä omaa ja
naapurimaakuntaa pidettiin varteenotettavina vaihtoehtoina lähialueen rajaukselle.
Lähiruoan määrittelyyn etäisyyden kautta ja maakunnan mukaan törmäsivät myös
Theresa Selfa ja Joan Qazi (2004: 459–460) yhdysvaltalaista Washingtonin osavaltiota
käsittelevässä

tutkimuksessaan.

Lähiruokakäsitteeseen

olennaisesti

kuuluvasta

maantieteellisyydestä ei päästä eroon, vaikka lähiruoan määrittelyssä otettaisiin
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huomioon kuluttajien suosimat muut lähiruokaan liitetyt ominaisuudet. Lähiruoka on
edelleen tilaan sidottua ruokaa, vaikka sille haluttaisiin antaa lisäksi muita merkityksiä.
Lähi- ja luomuruoan väliset erot olivat aineistoni perusteella selkeitä.
Niiden ominaisuudet myös nähtiin myönteisemmin kuin tavanomaisesti tuotetun
kotimaisen ruoan. Luomuruoan ominaisuudet nähtiin kaikista myönteisimmin.
Luomuruokaa pidettiin ympäristön kannalta parhaana vaihtoehtona, mutta

siihen

liittyvä byrokratia arvelutti. Heikoimmillaan lähi- ja luomuruoka olivat tuotevalikoiman
laajuuden ja saatavuuden suhteen, kun kotimaisen ruoan osalta nämä ominaisuudet
olivat valtteja.

Syyt käyttää lähi- ja luomuruokaa
Kyselyssä luomu- ja lähiruoka osoittautuivat vastaajille tärkeiksi (kuva 10). Asteikolla
yhdestä viiteen (1 = ei lainkaan tärkeää – 5 = erittäin tärkeää) lähes 90 prosenttia
vastaajista antoi molemmille joko arvon 4 tai 5. Luomuruoan saamissa arvoissa oli
kuitenkin enemmän vaihtelua kuin lähiruoan arvoissa: lähiruoka sai ainoastaan arvoja 3,
4 ja 5, kun taas koko asteikko oli edustettuna luomuruoan saamissa arvoissa. Toisaalta
64 prosenttia vastaajista ilmoitti luomuruoan olevan heille erittäin tärkeää (5), siinä
missä lähiruoka oli erittäin tärkeää vain 53 prosentille. Tulosta saattaa selittää
luomuruoan imago pienen, mutta omistautuneen piirin "juttuna" – luomuun on toisinaan
suhtauduttu

jopa

vihamielisesti,

ja

suomalaista

luomukeskustelua

leimaa

vastakkainasettelu (Liukkonen 2013). Lähiruoka sen sijaan vetoaa helpommin
tavalliseen suomalaiseen, koska se liitetään kotimaahan ja kotiseutuun. Toisaalta myös
lähiruoan kuluttajat on joskus nähty elitistisinä (Pelto-Huikko 2013: 103).
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Kuva 10. Lähi- ja luomuruoan tärkeys kyselyvastaajille.

Eräänlainen

kotiseutu-

tai

solidaarisuusajattelu

näkyi

myös

haastatteluissa.

Ruoantuotanto haluttiin pitää omassa maassa ja omalla paikkakunnalla, ja lähiruokaa
ostamalla haluttiin tukea pieniä paikallisia sekä kotimaisia tuottajia ja yrittäjiä (ks.
Heikonen 2012: 81–82). Erään haastateltavan lähiruokahankintojen taustalla oli toive
siitä, että paikalliset ja kotimaiset tuottajat ja yrittäjät "jatkaisivat työtään, pystyisivät
hankkiin

elantonsa"

työllään.

Toinen

haastateltava

ajatteli

myös

kansallista

ruokahuoltoa ja maaseudun asuttamista: "Mun mielestä ruokaturvallisuuski tai
ruokahuolto on tärkee syy miksi pitäs tukee niinku paikallisia toimijoita – – ja
yleensäkin

että

maaseutu

säilys

asuttuna

sillain"

(haastattelu

22.10.2013).

Yhteiskunnallisten vaikutusten lisäksi lähiruoan yhteydessä mainittiin ympäristö:
ruokakuljetusten väheneminen ja parempi logistiikka olisivat yhden haastateltavan
mukaan "meiän maapallon kannalta ihan jees", kun taas toinen haastateltava uskoi
hajautetun

ja

alueellisesti

erikoistumattoman

ruoantuotannon

ylläpitävän

maatalousluonnon monimuotoisuutta. Samankaltaisia tuloksia on saanut Annamari
Pelto-Huikko (2013: 109) lähiruokaa arvontuottajana tarkastelevassa tutkielmassaan.
Haastattelujen perusteella lähiruoan käytön syyt olivat enemmän
kansallisia tai yleismaailmallisia kuin tarkalleen omaan asuinseutuun liittyviä. Tämä voi
viitata esimerkiksi siihen, että lähiruoka ei ole ihmisten silmissä vain konkreettista
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ruokaa vaan myös käsite, johon yhdistetään monenlaisia myönteisiä – ja joskus
kielteisiäkin – ominaisuuksia. Eräs haastateltava sanoikin, että lähiruoalla (ja
luomuruoalla) voi "edistää hyviä asioita". Kuten mainitsin aiemmin, syyt käyttää lähi- ja
luomuruokaa ovat osittain päällekkäisiä ruokapiiritoimintaan osallistumisen syiden
kanssa, koska ruokapiiri oli haastateltaville niin keskeinen lähi- ja luomuruoan
hankintakanava.
Luomuruokaa
siteeraamalleni

kaukomaiden

suosittiin

pääasiassa

ruoantuottajien

ympäristösyistä.

oloja

pohtineelle

Aiemmin

haastateltavalle

ympäristösyyt olivat ”ihan selkeä juttu”, kun kysyin, minkä takia ruokapiirissä haluttiin
tilata luomuruokaa; tehotuotantoa ei pidetty mitenkään järkevänä. Toinen vetäjä oli
kokenut luomuruoan suhteen herätyksen katsottuaan ruoantuotannosta kertovan
dokumentin, eikä omien sanojensa mukaan kerta kaikkiaan enää pystynyt käyttämään
tavanomaisesti tuotettuja elintarvikkeita. Kysyin, mikä tavanomaisessa ruoassa oli
sellaista, ettei hän kokenut enää pystyvänsä käyttämään sitä, mihin hän vastasi
seuraavaa:
Ehkä se niinku luonnon kunnioitus, ja ihmisten ja elläinten… ihmisten ja elläinten arvon
ja tämän meidän pallon että miten sitä kohellaan niin ehkä se oli niinku se juttu. Ei
niinkään se ruuan terveellisyys ollu vaan, toki niinku nyt mitä tähän tullee niitä
ruokapiiriläisiä, varsinkin pienten lasten vanahemmat on niitä jotka aattelee sitä että
syötetään terveellisemmin lapset, iliman kaiken maailman säilöntä- ja torjunta-aineita
mutta että mulla nyt henkilökohtasesti oli sitte se tietenki se enempi se eettinen syy siinä,
että minkä takia ei… (Haastattelu 7.10.2013)

Tälle haastateltavalle luonnonmukainen tuotanto palveli tavanomaista ruoantuotantoa
paremmin kokonaisvaltaisen maapallon ja elävien olentojen kunnioituksen ja
eettisyyden

arvoja,

mutta

hän

tiedosti

myös

terveellisyyden

yhtenä

syynä

luomutuotteiden suosimiselle. Samanlaisia luomuruoan käytön motiiveja löytyi myös
eräässä toisessa tutkimuksessa (Niva ym. 2004: 14–18). Luomuruoan käyttäjät
nähdäänkin terveys- ja ympäristösuuntautuneina, valistuneina ja eettisinä kuluttajina,
joille eläinten, ihmisten ja luonnon hyvinvointi ovat keskeisiä syitä käyttää
luomutuotteita (emt. 9–10).
Haastateltavieni mainitsemat syyt niin lähi- kuin luomuruoankin
hankkimiselle – ja nimenomaan ruokapiirin kautta – ovat mitä ilmeisimmin olleet
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tarpeeksi

hyviä

syitä

(ja

tarpeeksi

tärkeitä

arvoja),

jotta

näiden

asioiden

tavoittelemiseksi on jaksettu nähdä vaivaa. Olisikin mielenkiintoista tietää, missä
määrin lähi- ja luomuruoan käytön sekä ruokapiiritoimintaan osallistumisen syyt
vaihtelevat

ruokapiirinvetäjien

ja

tavallisten

ruokapiiriläisten

välillä:

vaatiiko

ruokapiiritoiminnan vetäminen muutakin kuin organisointikykyä?

Ruokapiiritoiminta, lähi- ja luomuruoka ja arvot
Edellä olen selvittänyt ruokapiiritoimintaan osallistumisen sekä toisaalta lähi- ja
luomuruoan käytön syitä haastattelujen pohjalta. Syyt olivat keskenään hyvin
samanlaisia, eikä niitä voikaan ruokapiirien tapauksessa täysin erottaa toisistaan. Ilmi
tulleet syyt kertovat haastateltavien arvoista ja mahdollisesti ruoanhankinnassa
vaikuttavista

arvoista

yleisemmin.

Pyrin

nyt

vetämään

löydökseni

yhteen

luokittelemalla haastatteluissa esille tulleet syyt osallistua ruokapiiritoimintaan sekä
syyt käyttää lähi- ja luomuruokaa – eli erilaisten arvojen ilmiasut – Schwartzin (1992)
arvotypologian mukaisiin arvotyyppeihin.
Monelle

haastateltavalle

tärkeät

ympäristösyyt

kuten

luonnon

kunnioittaminen ja ympäristönsuojelu kuuluvat Schwartzin typologiassa arvotyyppiin
universalismi. Universalististen arvojen tavoite on kaikkien ihmisten ja luonnon
hyvinvoinnin

ymmärtäminen,

arvostaminen,

suvaitseminen

ja

suojeleminen.

Haastatteluista löytämäni yksittäiset arvot ovat Schwartzin typologian mukaan ykseys
luonnon kanssa ja ympäristön suojeleminen. Universalismin alle kuuluu myös
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden arvo, joka ilmenee haastateltavien puheissa yleisenä
haluna tukea tuottajia ja maksaa heidän tuottamastaan ruoasta reilu hinta.
Haastatteluissa tuli esille myös arvotyyppiin itseohjautuvuus kuuluvia
arvoja. Itseohjautuvuustyypin arvojen päämäärä on itsenäinen ajattelu ja toiminta, kuten
valitseminen, luominen ja tutkiminen. Haastateltaville oli tärkeää tietää ruoan alkuperä;
tulkitsen tämän uteliaisuudeksi, joka on itseohjautuvuuteen kuuluva arvo. Uteliaisuus
esiintyi nähdäkseni myös uusien asioiden oppimisen arvostuksen ilmiasussa. Lisäksi
itseohjautuvuutta toteuttavat vapaus ja itsenäisyys, joista molemmat voivat mielestäni
olla vaihtoehtoisten ruoanhankintakanavien valitsemisen taustalla. Osa haastateltavista
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mainitsi inhoavansa kaupassa käymistä, eivätkä he olleetkaan alistuneet kohtaloonsa,
vaan etsineet toisenlaisia tapoja hankkia ruokaa. Samalla tavoin hinnan vuoksi
ruokapiirin

kautta

tilaavat

eivät

olleet

jääneet

riippuvaisiksi

perinteisistä

hankintakanavista.
Altruismiksi nimittämäni syy pyörittää ruokapiiriä eli yhteisen hyvän
eteen toimiminen ja lähi- ja luomuruoan tarjoaminen tutuille edustaa auttavaisuutta,
joka lukeutuu arvotyyppiin hyväntahtoisuus. Sen keskeinen tavoite on niiden ihmisten
hyvinvoinnin varjelu ja parantaminen, joiden kanssa ollaan toistuvasti tekemisissä.
Löysin

haastateltavieni

puheista

myös

vastuullisuuden

arvon:

tunnustaessaan

paikallisten, tuttujen ruoantuottajien ja yrittäjien ansiot he kokevat myönteisessä
mielessä velvollisuudekseen maksaa näille oikeudenmukaisesti.
Haastateltavat mainitsivat ruokapiiritoiminnan hyödyttävän niin tuottajia
kuin kuluttajiakin. Lyhyen hankintaketjun etuna pidettiin muun muassa suoraa kontaktia
tuottajaan.

Schwartz

laskee

arvotypologiassaan

tämänkaltaisen

palvelusten

vastavuoroisuuden arvotyyppiin turvallisuus, jonka päämäärä on yhteiskunnan,
ihmissuhteiden ja oman itsen varmuus, sopusointu ja vakaus. Samaa arvotyyppiä
edustaa

kansallinen

turvallisuus,

jota

yksi

haastateltava

sivusi

puhuessaan

ruokahuollosta ja maaseudun asuttuna pitämisestä. Turvallisuuteen lukeutuu myös
johonkin kuulumisen tunne. Se tuli esille niissä haastatteluissa, joissa yhteisöllisyys,
yhdessä tekeminen ja ryhmähenki nousivat ruokapiiritoiminnan keskiöön. Toisaalta
haastatteluissa niin ikään mainittu uusien ihmisten tapaaminen yhdistyy mielestäni
pikemminkin virikkeisyyden arvotyyppiin, jonka arvojen joukossa on vaihteleva elämä.
Virikkeisyyden keskeisiä tavoitteita ovat innostuneisuus, asioiden uutuus ja haasteet
elämässä; tämä arvotyyppi voi hyvinkin olla olennainen osa ruokapiirinvetäjiksi
ryhtyvien henkilöiden arvomaailmaa.
Hedonismia ilmentää ruokapiiritoimintaan osallistuminen sen helppouden
vuoksi. Hedonismin päämääriä ovat mielihyvä ja aistillinen tyydytys, ja siihen kuuluvat
mielihyvän ja elämästä nauttimisen arvot. Ruokapiiri tuskin palvelee näitä arvoja
suoraan, ellei sitten tarjoamalla mukavaa tekemistä ja toimimalla harrastuksena. Sen
sijaan haastattelujen perusteella uskon, että ruokapiiri voi vähentää tai kompensoida
muiden ruoanhankintakanavien aiheuttamia hedonististen arvojen vastaisia kokemuksia,
kuten kaupassa käymisen tuomaa ahdistusta, vaivaa tai mielipahaa.
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Viimeisenä arvotyyppinä haastatteluaineistossani on suoriutuminen. Sen keskeinen
tavoite on henkilökohtainen menestys, toisin sanoen pätevyyden osoittaminen
sosiaalisten mittapuiden mukaan. Tästä arvotyypistä edustettuna oli vain kyvykkyyden
arvo, joka ilmeni kahden haastateltavan puheina oman osaamisen hyödyntämisestä.
Näiden lausuntojen sijoittuminen juuri tähän arvotyyppiin ei ole kuitenkaan ilmiselvää,
sillä haastateltavat käyttivät kykyjään ja taipumuksiaan muiden henkilökohtaisten
arvojensa edistämiseen. Omat kyvyt ja taipumukset olivat toisaalta niitä syitä, jotka
olivat ohjanneet haastateltavat juuri ruokapiiritoiminnan pariin. Itseisarvot ja
välinearvot

siis

sekoittuvat

ja

kulkevat

rinnakkain;

molempia

löytyy

ruokapiiritoiminnan sekä lähi- ja luomuruoan käytön taustalta, ja molemmat vaikuttavat
eri tavoin juuri tämän hankintakanavan ja näiden ruokatyyppien suosimiseen.
Schwartzin typologiassa arvotyypit palvelevat joko henkilökohtaisia tai
kollektiivisia etuja. Typologian mukaisista arvotyypeistä haastatteluaineistossani ovat
edustettuina suoriutuminen, hedonismi, virikkeisyys, itseohjautuvuus, universalismi,
hyväntahtoisuus ja turvallisuus. Ruokapiiritoimintaan osallistumiseen tai lähi- ja
luomuruoan suosimiseen eivät siis aineistoni perusteella vaikuta ainakaan suuressa
määrin valta, perinteet tai yhdenmukaisuus. Henkilökohtaisia etuja palvelevia
arvotyyppejä ovat valta, suoriutuminen, hedonismi, virikkeisyys ja itseohjautuvuus, kun
taas kollektiivisia etuja palvelevat hyväntahtoisuus, perinteet ja yhdenmukaisuus.
Universalismi ja turvallisuus palvelevat kummankinlaisia etuja ja sijoittuvat näiden
ääripäiden välille. Yhteenveto tuloksista on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Ruokapiiritoiminnan sekä lähi- ja luomuruoan käytön taustalla olevat arvot
ilmiasuineen luokiteltuina Schwartzin (1992) arvotypologian mukaisiin arvotyyppeihin.
Arvotyyppi
Arvo
Ilmiasu
Itseohjautuvuus Uteliaisuus
Halu tietää ruoan alkuperä
Vapaus
Vaihtoehtoisen ruoanhankintakanavan
valitseminen
Itsenäisyys
Omien arvojen mukaisen ruoan
hankkiminen hinnasta huolimatta
HenkilöVaihteleva
Uusiin ihmisiin tutustuminen
kohtaisia etuja Virikkeisyys
elämä
palvelevat
arvot
Hedonismi
Mielihyvä
Mukava tekeminen
Harrastustoiminta
Ostoksista aiheutuvan mielipahan
vähentäminen
Suoriutuminen Kyvykkyys
Oman osaamisen hyödyntäminen
Universalismi
Ykseys
Luonnon ja elävien olentojen kunnioitus
luonnon kanssa
Ympäristön
Ekologinen ruoanhankinta
suojeleminen
Sosiaalinen
Tuottajien tukeminen
HenkilöoikeudenReilun hinnan maksaminen tuottajille
kohtaisia ja
mukaisuus
kollektiivisia
Turvallisuus
Palvelusten
Suora hankintaketju, joka hyödyttää sekä
etuja
vastavuoroisuus tuottajia että kuluttajia
palvelevat
Kansallinen
Kansallinen ruokahuolto
arvot
turvallisuus
Maaseudun pitäminen asuttuna

Kollektiivisia
etuja
palvelevat
arvot

Hyväntahtoisuus

Johonkin
kuulumisen
tunne
Auttavaisuus
Vastuullisuus

Yhteisöllisyys, ryhmähenki
Yhdessä tekeminen
Yhteisen hyvän eteen toimiminen
Lähi- ja luomuruoan tarjoaminen tutuille
Oikeudenmukaisen hinnan maksaminen
tutuille tuottajille

Hieman yllättäen aineistoni ei anna aihetta olettaa, että ruokapiiritoimintaa tai lähi- ja
luomuruoan käyttöä ohjaisi joko henkilökohtaisten tai kollektiivisten etujen ajaminen.
Arvoja esiintyy molemmista kategorioista. Ensihämmästyksen jälkeen tulos tuntuu
loogiselta: vaikka sekä ruokapiiritoiminnalla että luomu- ja lähiruoan käytöllä uskotaan
voitavan edistää monenlaisia hyviä, epäitsekkäitä asioita, ne vetoavat myös ihmisiin,
joiden arvojärjestelmässä omaan itseen liittyvät arvot ovat hieman tärkeämmällä sijalla.
Vihreille kuluttajille ympäristövastuullinen kuluttaminen palveleekin luultavasti paitsi
kollektiivisia

ympäristönsuojelutavoitteita,

myös

yksittäisten

kuluttajien
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henkilökohtaisia tarpeita (Moisander & Uusitalo 2001: 13). Esimerkiksi luomukuluttajat
nimittäin tavoittelevat sisäistä tasapainoa ja mielenrauhaa, jotka ovat yksilöllisiä arvoja
(Moisander 1991: 78).
Aimo Tiilikaisen (1999) tutkimuksessa suomalaisten elintarvikevalintoja
ohjaavista arvoista tulokset ovat erilaisia. Kotitalouksien ruokaostoista vastaavien
henkilöiden elintarvikevalintoja ohjaavat pääasiassa kollektiiviset ja säilyttävät,
Tiilikaisen sanoin "vakavat" arvot "iloittelevien" ja hedonististen arvojen sijaan (emt.
59). Samanlaisten arvojen arvostusta ovat havainneet Johanna Moisander (1991: 63–64)
tutkimuksessaan luomutuotteiden aktiiviasiakkaista ja Anna Heikonen (2012: 123–125)
lähiruoan kuluttamista käsittelevässä tutkielmassaan. Schwartzin (1992) typologian
mukaan tällaisilla arvoilla pyritään edistämään niin perheen, muun lähiympäristön kuin
koko maailmankin hyvinvointia. Tiilikainen (1999: 60) toteaakin kuvaavasti, että "me
suomalaiset näytämme edelleen vähintäänkin alitajuntaisesti varastoivan ja varautuvan
pahan päivän sekä talven varalle".
Tiilikaisen (1999: 60–61) tutkimuksen perusteella suomalaiset pyrkivät
perusruokavalinnoillaan edistämään yhteenkuuluvuutta perinteisiin ja luontoon,
toteuttamaan ympäristönsuojelullisia tavoitteitaan sekä edistämään maailmanrauhaa ja
suvaitsevaisuutta. Näiden lisäksi perheen turvallisuus ja puhtaus näkyvät valintojen
taustalla. Osittain samoja arvoja on nähdäkseni edustettuna omassa aineistossani
yksilökeskeisempien arvojen lisäksi. Vaikka haastateltavat eivät tehneet yhteyttä
perinteisiin selväksi, perinteisyys näkyy yhden haastateltavani mainitsemassa toiveessa
paluusta "kyläkauppameininkiin". Joillekin osallistujille ruokapiiritoiminnan taustalla
saattaakin olla jonkinlaista kaipuuta entisaikaiseen, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen
perustuvaan kaupankäyntiin ja suoran ruoanhankinnan perinteen elvyttämiseen.
Vaihtoehtoiseksi ruoanhankintakanavaksi mielletyistä ruokapiireistä ei kuitenkaan
ymmärrettävästi tule ensimmäisenä mieleen perinteiden kunnioitus.
Martti

Puohiniemi

(2002:

267–281)

on

kehittänyt

suomalaisista

ruokailijatypologian, johon kuuluu yhdeksän ruokailijatyyppiä. Lähi- ja luomuruokaan
sekä ruokapiiritoimintaan suhtautumisensa perusteella aineistossani esiintyvät henkilöt
vaikuttaisivat

näistä

ruokailijatyyppiä.

tyypeistä

edustavan

Luontohakuisten

suhdetta

luontohakuista
ruokaan

ja

vakaumuksellista

hallitsevat

terveellisyys,

luonnollisuus ja puhtaus, jotka toimivat heille myös maun takeena (emt. 273). Tällaiset
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henkilöt käyttävät säännöllisesti luomulihaa, kokojyväleipää, hedelmiä, juureksia ja
vihanneksia.

Vakaumuksellisille

ensisijaista

puolestaan

on

oman

elämän

ja

ruokavalintojen terveellisyys ja eettisyys (emt. 273). He käyttävät säännöllisesti muun
muassa juureksia, herneitä, papuja ja avovedestä pyydettyä kalaa. Molempien
ruokailijatyyppien arvomaailma perustuu universalismille ja itseohjautuvuudelle (emt.
274–275, 281). Luontohakuiset arvostavat yhteisiä aterioita, vaikka suhde ruokailuun on
ensisijaisesti sisällöllinen, kun taas vakaumuksellisille perheateria ja aterioinnin
säännönmukaisuus on tärkeää. Aineistossani ateriointi sinänsä ei ollut näkyvällä sijalla,
mutta universalismi ja itseohjautuvuus tulivat esille ruokapiiritoiminnan ja lähi- ja
luomuruoan käytön taustalla. Olisi mielenkiintoista tutkia, edustavatko ruokapiiriläiset
kuitenkin joitain muita ruokailijatyyppejä hankkiessaan ruokaa muiden kanavien kuin
ruokapiirien kautta.
Arvoja tutkittaessa on muistettava, että joitakin arvoja toteutettaessa toiset
arvot eivät voi toteutua (Schwartz 1992: 15). Haastattelemieni ruokapiirinvetäjien
arvojärjestelmissä on epäilemättä niin henkilökohtaisia kuin kollektiivisiakin etuja
palvelevia arvoja, mutta kussakin valintatilanteessa ratkaisevat arvot vaihtelevat.
Mielenkiintoinen ilmiö on, että ruokapiiritoiminnan myötä piiriläisten arvot saattavat
myös muuttua tai saada erilaisen tärkeysjärjestyksen, mistä antoivat viitteitä havaintoni
ruokapiirin tuomista odottamattomista eduista ja muutoksista jäsenten ajattelussa.

Pohdinta
Olen käynyt tässä tutkielmassa läpi pohjois-pohjanmaalaisten ruokapiiriläisten
käsityksiä ja käytäntöjä ruokapiiritoiminnasta, syitä ottaa siihen osaa, suhtautumista
lähi- ja luomuruokaan sekä syitä käyttää niitä. Olen tarkastellut näitä syitä arvojen
näkökulmasta ja pyrkinyt tulkitsemaan niitä Schwartzin (1992) arvotypologian valossa.
Aineisto on mielestäni tarjonnut monia mielenkiintoisia tuloksia, mutta pienen
kohderyhmän

vuoksi

tulosten

yleistettävyys

jää

matalalle

tasolle.

Toisaalta

tapaustutkimuksenomainen lähestymistapa on mahdollistanut aiheen tarkastelun
monelta kantilta, ja aineistoa olisi riittänyt toiseenkin tutkielmaan. Jatkossa olisikin
syytä

tutkia

muun

muassa

ruokapiiritoiminnan

ongelmakohtia

ja
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kehittämismahdollisuuksia. Suurempi kyselyaineisto korrelaatioanalyysiin soveltuvin
kysymyksin mahdollistaisi myös faktorianalyysin ja sen myötä ruokapiiriläisten
typologisoinnin.
Tutkielmaani on ohjannut kolme tutkimuskysymystä. Aloitin tulosten
tarkastelun

viimeisestä

eli

ruokapiirien

toimintamalleista,

esiintymisestä

tutkimusalueella ja niiden toimintaan osallistumisesta. Tämä toimi ikään kuin aiheen
esittelynä.

Yhteenvetona

voidaan

todeta,

että

pohjois-pohjanmaalainen

ruokapiiritoiminta on monipuolista ja sen muoto riippuu ruokapiiristä. Toimintamallit
vaihtelevat täysin vapaamuotoisista ruokapiireistä rekisteröityihin yhdistyksiin.
Tilauksia tehdään yleisimmin kerran kuussa ja keskimäärin piiriläiset osallistuvat niihin
yhdeksän kertaa vuodessa, mutta tilausten rahallinen suuruus vaihtelee suuresti.
Summien vaihtelevuus viittaa ehkä joillakin jäsenillä ilmenevään ruokapiirien
periaatteelliseen kannatukseen sen rinnalla, että toiset piiriläiset käyttävät ruokapiiriä
pääasiallisena ruoanhankintakanavana.
Toinen tutkimuskysymykseni oli, miten ruokapiirien jäsenet suhtautuvat
lähi- ja luomuruokaan. Tutkin asiaa ruokapiiriläisten lähi- ja luomuruokakäsitysten ja
sen kautta, miksi niitä ostettiin. Lähi- ja luomuruoan välille tehtiin selvä ero. Lähiruoan
määrittelyssä käytettiin mielellään etäisyyksiä, joista ei kuitenkaan ollut yksimielisyyttä,
ja lähiruoan alkuperää rajaavista hallinnollisista rajoista sopivimmiksi osoittautuivat
koti- tai naapurikunta ja oma tai naapurimaakunta. Lähiruoan tärkeimpinä
ominaisuuksina pidettiin väliportaiden vähäistä määrää jakeluketjussa ja sitä, että ruoka
on tuotettu kuluttajan asuinseudulla. Siihen liitettiin myös paikallista työllisyyttä lisäävä
vaikutus, ja sen käyttö tuntui moraalisesti oikealta. Moraalisesti oikealta tuntui myös
luonnonmukaisen ruoan käyttö, minkä lisäksi luomuruoan ei katsottu sisältävän jäämiä
torjunta-aineista tai runsaasti lisä- ja säilöntäaineita.
Luomuruokaan suhtauduttiin kyselyn perusteella hieman myönteisemmin
kuin lähiruokaan, ja näihin molempiin selvästi myönteisemmin kuin kotimaiseen
ruokaan. Toisaalta vaikka luomuruokaa pidettiin ympäristölle parhaana vaihtoehtona,
siihen liittyvä byrokratia herätti epäilyksiä. Sekä lähi- että luomuruoka olivat kuitenkin
kyselyvastaajille ja vaihtelevissa määrin myös haastateltaville tärkeitä. Lähiruokaa
hankittiin sen yhteiskunnallisten ja ekologisten vaikutusten takia: sen avulla haluttiin
pitää ruoantuotanto omassa maassa tai kunnassa, tukea tuottajia ja järkevöittää
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ruoanhankinnan logistiikkaa. Luomuruoan hankinnan taustalla vaikutti pääasiassa
ympäristön suojelemisen halu, mutta myös eettiset syyt, kuten huoli tuottajien oloista ja
kaikkien elävien olentojen hyvinvoinnista.
Tärkeimpänä tavoitteenani oli selvittää, miksi ruokapiiritoimintaan
osallistutaan eli mitä arvoja sen taustalla on. Toimintaan osallistumisen syyt olivat
osittain päällekkäisiä lähi- ja luomuruoan hankkimisen syiden kanssa, koska ruokapiiri
oli vastaajille olennainen lähi- ja luomuruoan hankintakanava. Ruokapiirejä
käytettiinkin hankintakanavan mielekkyyden, hankintaketjun suoruuden ja lyhyyden
sekä siihen liittyvien haitallisten ympäristövaikutusten verrattaisen vähäisyyden vuoksi.
Niiden etuna pidettiin myös ruoan alkuperän ja muiden tietojen selvitettävyyttä sekä
tuottajien tukemisen mahdollisuutta, mutta edulliset hinnat osoittautuivat toimintaan
osallistumisen syyksi vain yhdessä piirissä. Osa ruokapiiriläisistä arvosti lisäksi piirien
tarjoamaa sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Ruokapiiritoimintaan osallistumisen sekä lähi- ja luomuruoan käytön
syissä on tulkintani mukaan edustettuna seitsemän kymmenestä Schwartzin (1992)
arvotypologian mukaisesta arvotyypistä. Nämä arvotyypit ovat itseohjautuvuus,
virikkeisyys, hedonismi, suoriutuminen, universalismi, turvallisuus ja hyväntahtoisuus.
Arvotyypit

palvelevat

sekä

henkilökohtaisia

että

kollektiivisia

etuja.

Kulutusvalinnoillaan ruokapiiriläiset voivat samaan aikaan toteuttaa universalistisia,
koko maailman tai luonnon hyväksi suuntautuvia arvoja, ja henkilökohtaisia arvoja
kuten itseohjautuvuutta – eli esimerkiksi tehdä vapaita, itsenäisiä valintoja ympäristölle
parhaan ruoanhankintakanavan käyttämiseksi. Loppujen lopuksi ruokapiiritoiminta voi
myös

muuttaa

siihen

osallistuvien

ihmisten

arvoja

opettamalla

uudenlaisia

kulutustottumuksia, lisäämällä tietoa ruoan tuotannosta ja alkuperästä sekä tarjoamalla
ruoanhankintaan vaihtoehtoisia malleja.
Ruokapiiriläiset ovat tavallisesti tiedostavia kuluttajia, joille tietyt ruoan
ominaisuudet ovat niin tärkeitä, että niiden eteen ollaan valmiita näkemään hieman
enemmän vaivaa (vrt. Pelto-Huikko 2013: 102). Laajemmissa, koko kansaa koskevissa
tutkimuksissa on kuitenkin selvinnyt, ettei esimerkiksi tuotantoketjun jäljitettävyys ole
suomalaisille kovin tärkeää, vaikka sen koetaan olevan paremmalla tasolla suomalaisen
kuin ulkomaisen ruoan suhteen (Leppänen 2012; ks. Varjonen 2001: 25).
Elintarvikkeiden ympäristöystävällisyyteen kiinnitetään ruokaostoksilla enemmän
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huomiota kuin ennen – samoin kuin siihen, vahvistavatko ne suomalaisten työllisyyttä –
mutta tärkeimmät ominaisuudet ovat edelleen tuoreus, maukkaus ja edullisuus
(Leppänen 2012; ks. Weatherell ym. 2003: 241). Ruokavalintoihin vaikuttavina
tekijöinä pidetään myös terveellisyyttä, nopeutta ja vaivattomuutta (Varjonen 2001: 73–
75). Luonnonmukaisuus, läheinen tuotantopaikka tai tuottajan tuttuus vaikuttavatkin
tuovan lisäarvoa elintarvikkeille, jotka koetaan jo muuten hyviksi. Ruokapiiriläisillä
tämä korostui, sillä vaikka heille luultavasti on aivan yhtä tärkeää, että ruoka on
tuoretta, maukasta ja kohtuullisissa hinnoissa, he pitivät muita asioita ensisijaisena
hankintakanavan

valintakriteerinä

ja

valitsivat

tuoreimmat,

maukkaimmat

ja

edullisimmat tuotteet vasta näin jäljelle jäävien hankintapaikkojen joukosta.
Ruokapiirien toiminta-aika, toimintaan osallistumisen kesto ja ikäjakauma
eivät aineistoni perusteella viittaa Yhdysvalloissa viime vuosituhannen lopussa
havaittuun jäsenten elintason paranemisesta johtuvaan ruokapiirien lyhytikäisyyteen
(ks. Cotterill 1982 Herrmannin 1991: 131 mukaan). Lama-aikoina rahan säästämiseksi
perustettuja ruokapiirejä on luultavasti ohjannut käytännön tarve, joka on piiriläisten
elämäntilanteen muuttuessa jäänyt pois. Tutkimissani ruokapiireissä tavoite on sen
sijaan ollut toteuttaa elämäntilanteesta riippumattomia arvoja. Yhdessä haastattelussa
tuli tosin ilmi, että eräs perhe oli joutunut lähtemään haastateltavan ruokapiiristä
kiireisen elämäntilanteen vuoksi; onkin mahdollista, että pienten lasten vanhemmilla
ruokapiiritoimintaan osallistumiseen tulee tauko kaikkein kiireisimmän elämänvaiheen
ajaksi, mutta aineistossani en tällaista havainnut. Sitä vastoin haastateltavien mukaan
perheenäideillä motiivi ruoan hankkimiseen ruokapiirin kautta on usein lasten
syöttäminen terveellisemmin ja turvallisemmin – arvo, joka tuskin muuttuu elintason
parantuessa.
Vaihtoehtoisia

ruoanhankintakanavia,

samoin

kuin

itse

lähi-

ja

luomuruokaa, on toisinaan kritisoitu hyvin toimeen tulevan yläluokan, etuoikeutettujen
erikoisuudeksi (Hinrichs & Kremer 2002; Guthman 2003). Ne on nähty kalliina ja siksi
pienituloisille kuluttajille saavuttamattomina. Seyfangin (2008: 196) tutkimuksen
mukaan lähiluomuruoan ostajat eivät kuitenkaan kuulu pääasiallisesti eniten
ansaitseviin tuloluokkiin, mistä hän päättelee tutkimansa suoramyyntikanavan olevan
helppopääsyinen

vaihtoehto

ruoanhankinnalle.

Omassa

aineistossani

lähi-

ja

luomuruoan hintaa pidettiin toissijaisena sikäli, että niistä oltiin valmiita maksamaan
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enemmänkin kuin tavanomaisesta ruoasta (vrt. Weatherell ym. 2003: 241). Jopa siinä
ruokapiirissä, jossa luomuruoan hankkiminen edullisemmin oli olennaisin osa piirin
toimintaa, tiedostettiin luomuruoan suhteellinen hintavuus. Tämä vahvistaa käsitystäni
siitä, että lähi- ja luomuruoan hankkiminen on pohjimmiltaan arvovalinta, joka ei katso
ensimmäisenä tulotasoa. Ruokapiireistä pienituloisetkin kuluttajat voivat löytää keinon
hankkia

lähi-

ja

luomuruokaa.

Pidän

siksi

syytöksiä

ruokapiiritoiminnan

yläluokkaisuudesta jokseenkin perusteettomina.
Eri sektoreilla toimivat pohjois-pohjanmaalaiset ruokapalveluyrittäjät ovat
olleet halukkaita lisäämään lähi- ja luomuelintarvikkeiden käyttöä (Kosunen 2003: 56).
Maakunnan kuntien julkisissa hankinnoissa lähiruoan hankinta on ollut arvovalinta, ja
kuluttajilta ja ruokapalvelujen asiakkailta toivotaan lähiruoan ja kotimaisen ruoan
arvostusta, joka näkyisi valmiutena maksaa laadukkaista lähituotteista

(Puoskari ym.

2013: 94–95). Ruokapiireissä tämä valmius on jo. Ruokapiiriläisten keskuudessa
maksuhalukkuuteen liittyy kuitenkin ilmeisesti halu tietää, että oikeudenmukainen
osuus hinnasta päätyy lähi- tai luomutuottajalle. Suorahankinta on oiva tapa varmistaa
asia. Lähi- ja luomuruoan tarjontaa parannettaessa tulisikin parantaa samalla
jäljitettävyyttä ja ketjun läpinäkyvyyttä, sillä nämä ominaisuudet liitetään olennaisesti
etenkin lähiruokaan. Aineistoni perusteella en ole lainkaan varma, että esimerkiksi
virallisen lähiruokamerkin lanseeraus voisi yksin lisätä lähiruoan käyttöä. Tieto ruoan
tuottajasta, tuotantopaikasta ja ruoan matkasta myyntipaikalle ovat tärkeitä.
Tiilikainen (1999: 61) arvelee, että suomalaisiin kuluttajiin eivät vetoa
jännittäviksi, uusiksi tai eksoottisiksi brändätyt peruselintarvikkeet. Hän on luultavasti
oikeassa, vaikka erään tutkimuksen mukaan ruoasta etsitään myös elämyksiä (Varjonen
2001: 79). Entä voisivatko vaihtoehtoiset, uudenlaiset ruoanhankintakanavat kuten
ruokapiirit vastata joidenkin kuluttajien jännityksen tarpeeseen säilyttäen samalla lähija

luomuelintarvikkeisiin

oikeudenmukaisuuden

ja

yhdistetyt

ympäristön

vastuullisuuden

arvot?

suojelemisen,
Ruokapiireissä

sosiaalisen
yhdistyy

mielenkiintoisella tavalla uutuus ja vanhanaikaisuus. Yhtäältä ruokapiirit ilmentävät
entisaikaista yhteisöllisyyttä ja talkoohenkeä,

toisaalta ne nähdään vaihtoehtoisen

kuluttamisen muotona ja innovatiivisena ruoanhankintakanavana. Monipuolisuutensa
vuoksi

uskoisin

ruokapiirien

vetoavan

niin

perinteitä

arvostaviin

ja
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"kyläkauppameininkiä" kaipaaviin ruoanostajiin,

moderneihin, ruokavalintojensa

seuraukset tiedostaviin kuluttajiin kuin elämyksellisyyttä hakeviin kotikokkeihinkin.
Mononen (2006: 36) on todennut, että ”elintarvikejärjestelmä on sellainen aterian
kokoon saamisen välttämätön osa, johon ei yleensä kiinnitetä huomiota". Aineistoni
perusteella uskon kuitenkin, että ruokapiireihin hakeutuvat ihmiset ovat kiinnittäneet
ruoanhankinnassaan

huomiota

nimenomaan

elintarvikejärjestelmään.

Monelle

ruokapiiritoiminta on valinta suoremman ruoanhankinnan puolesta ja vähittäiskauppoja
vastaan. Lähiruoan painottaminen ruokapiiritilauksissa osoittaa halua tukea oman
asuinseudun tuottajia ja olla niin fyysisesti kuin henkisestikin "lähempänä"
ruoantuotantoa. Ruoan valuma-alueen ideasta antaa viitteitä monen ruokapiirin käytäntö
rajata käyttämänsä ruoanhankintapaikat tietyn, joskaan ei välttämättä kovin tarkasti
määritellyn

maantieteellisen

konkreettisemmaksi

alueen

sisään.

Pohjois-Pohjanmaallakin

Sen

sijaan

harjoitetussa

ruoka-alue

tulee

kumppanuus-

tai

yhteisömaataloudeksi kutsutussa CSA-mallissa (community supported agriculture),
jossa joukko ihmisiä hankkii juuri heille tuotettua ruokaa suoraan maanviljelijältä tai
muulta ruoantuottajalta (Porkka 2013). Mallissa on tavallaan ruokapiiri, jolla todella on
oma tuottaja, ja ruokaa, jonka alkuperä on täsmälleen tiedossa. Tietyllä alueella –
esimerkiksi CSA-tuottajan pellolla – tuotetaan suuri osa tietyn ihmisjoukon ruoasta.
Ruokajärjestelmien paikallistaminen ja uudelleenpaikallistaminen eivät
johda

automaattisesti

suuriin

yhteiskunnallisiin

käänteisiin,

vaan

edustavat

vaatimattomampia sosioekonomisia, kulttuurisia ja ympäristöllisiä muutoksia, jotka
riippuvat tuottajien ja kuluttajien intressien kohtaamisesta ja yhteensulautumisesta –
jotka puolestaan tapahtuvat eri mittakaavoissa ja erilaisin seurauksin (Hinrichs 2003:
43). Ruokapiiritoiminta vaatii epäilemättä sekä tuottajan että kuluttajan mielenkiintoa ja
molemminpuolista etua, joka voi olla rahallisen sijaan paljon muuta. Tässä tutkielmassa
esillä on ollut kuluttajien näkökulma. Jatkossa voitaisiin tutkia, millainen jakelukanava
ruokapiiritoiminta on tai voisi olla tuottajille ja jatkojalostajille sekä mitkä syyt ohjaavat
heitä myymään ja markkinoimaan tuotteitaan ruokapiirien kautta.
Ruokapiirit tai muut vaihtoehtoiset ruokahankkeet eivät välttämättä
muodosta suurta vallankumousta, mutta niiden mittapuuna voidaan pitää esimerkiksi
innoitusta, jota ne tarjoavat vaihtoehtoisten ruokajärjestelmässä olemisen tapojen
kuvitteluun (Hendrickson & Heffernan 2002: 366). Vaikka ruokapiirit eivät olisi
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vaikuttavuudeltaan kovin laaja-alaisia, niillä on kuitenkin merkitystä yksilöille itselleen.
Ruokapiiritoiminnassa on nähdäkseni kyse ensisijaisesti henkilökohtaisista arvoista ja
osallistumisesta, joita ei tule sivuuttaa yhteiskunnallisesti marginaalisena ilmiönä, vaan
toiminta on nähtävä aktiivisten yksilöiden haluna ja tarpeena kuulua ruokajärjestelmään
aidommalla, syvällisemmällä ja henkilökohtaisemmalla tavalla kuin ainoastaan pitkän
ketjun päässä ostoskärryä työntävänä loppukuluttajana.
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Liite 1

Ruokapiirihaastattelu

-

Kuvailisitko ruokapiiritoimintaa?
o miksi piiri on olemassa?
o millaiset suhteet piirin jäsenillä on keskenään ja ruoan toimittajiin?
o paljonko jäsenkunta vaihtelee (onko ”kanta-asiakkaita” ja vähemmän aktiivisia)?

-

Miksi olet mukana ruokapiiritoiminnassa?
o miten päädyit mukaan? (esim. tyytymättömyys kauppoihin, helpompi vaihtoehto)
o mitä etuja tai hyviä puolia ruokapiiritoiminnassa on?
o mitä haasteita tai huonoja puolia? (esim. toimitusvarmuus)
o mikä ruokapiirin kautta tilatussa ruoassa on tärkeää (millaista sen pitää olla)?
o ostatko ruokaa myös muualta (marketit, suoramyynti)?
o onko ruokapiiritoiminta mielestäsi kannattavaa? (taloudellinen voitto)
o olisitko mukana ruokapiiritoiminnassa, jos kauppojen valikoima olisi kattavampi?

-

Miten suhtaudut lähi- ja luomuruokaan?
o mitä ne ovat? millaisia ominaisuuksia niillä on?
o onko niiden välillä eroa?
o onko tärkeää, että ruokapiirin kautta tilattu ruoka on lähi- tai luomuruokaa?
o miksi lähi- tai luomuruokaa?
o miten kehittäisit lähi- ja luomuruoan saatavuutta Pohjois-Pohjanmaalla?
o onko jotain tiettyjä tuotteita/tuoteryhmiä, joille olisi enemmän kysyntää tai joita
kannattaisi tuottaa?

-

Miten ruokapiiritoimintaa voisi kehittää?
o mikä estää toiminnan kehittämistä?
o onko ruokapiireissä kokemuksesi mukaan kiinnostusta siihen (vrt. HS mielipide),
että ruokapiirit toimisivat systemaattisemmin lähiruoan jakelukanavana?
o olisiko ruokapiirien verkottumisessa hyötyä jatkossa?
o millaiseksi koet tilamyynnin?
o miten ruokapiirit voisivat hyödyntää erilaisia jakelukeskittymiä kuten lähi- tai
luomuruoan keskusmyymälöitä? (esim. Bio-Välitys ollut toiminnassa yli 20 v)

Taustatiedot: ikä, asuinpaikka, ruokapiiri & kauanko mukana
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Lähi- ja luomuruoan saavutettavuus Pohjois-Pohjanmaalla (RuokaGIS)
Oulun yliopisto, MTT Taloustutkimus
Haastattelijana tutkimusavustaja Milla Miettinen (millamie@paju.oulu.fi)
__. ______kuuta 2013

Ruokapiirihaastattelun oheislomake
Ruokapiirin nimi
Vastaajan nimi ja asema
ruokapiirissä
Ruokapiiri
Milloin ruokapiiri on
perustettu ja kenen
toimesta?
Millä alueella ruokapiiri
toimii (miltä alueilta tai
kunnista on jäseniä)?
Ruokapiirin muoto
(vapaamuotoinen,
rekisteröity yhdistys
tms.)
Jäsenmäärä (noin)
Jäsenmaksu
Toimintaperiaate (miten
käytännön työt jaetaan,
maksetaanko palkkio,
saavatko vetäjät
alennuksia yms.);
koetaanko ruokapiirin
malli toimivaksi?
Kuka voi liittyä
ruokapiiriin? Onko
jäsenmäärää rajoitettu?

Tilaukset
Miten tilaukset
tehdään?
Kuinka usein tilataan?
Keneltä ja mistä
kunnasta, yrityksestä tai

Liite 2

maatilalta tilataan?

Millä perusteella
valitaan, keneltä ja mistä
tilataan?

Mitä tuotteita tilataan?
Tilataanko lähiruokaa,
luomuruokaa,
luonnontuotteita vai
tavallista ruokaa (missä
suhteessa toisiinsa
nähden)?

Tilataanko raaka-aineita,
jalosteita vai molempia
(missä suhteessa
toisiinsa nähden)?
Kuinka moni osallistuu
tilauksiin?
Hintataso
Millainen on ruokapiirin
kautta tilattavien
tuotteiden hintataso
verrattuna esimerkiksi
kauppoihin?
Onko tilauksissa erillistä
toimitusmaksua?
Kuinka suuria ruokapiirin
kertatilaukset ovat
keskimäärin yhteensä
(euroissa)?
Onko tilausten kokoa
rajoitettu esim.
kuljetusvaikeuksien
takia?

Liite 2

Toimitukset
Mihin tilatut tuotteet
toimitetaan ja milloin?

Miten tilatut tuotteet
päätyvät
jakelupisteeseen? Kuka
kerää tuotteet tuottajilta
tai muista lähteistä ja
miten?
Miten jäsenet hakevat
tilaamansa tuotteet
jakelupisteestä?

Liite 3

Kuluttajakysely lähi- ja luomuruoasta
Kuluttajakysely lähi- ja luomuruoasta on osa Oulun yliopiston Maantieteen laitoksen ja MTT Taloustutkimuksen yhteistä
RuokaGIS-hanketta. Hankkeessa selvitetään edistyneiden, paikkatietoon (GI) pohjautuvien analyysien avulla lähi- ja
luomuruokaan liittyviä sijainti- ja saavutettavuustekijöitä Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa kehitettävän saavutettavuusmallin
avulla voidaan kartoittaa alueellinen lähi- ja luomuruokaketju tuotannosta kysyntään.
Pyydämme vastaajilta osoitetietoja, jotka ovat edellytyksenä onnistuneen saavutettavuusmallin kehittämiselle. Vastaukset
käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäisiä vastaajia pystytä lopullisesta mallista erottamaan.

Taustatiedot

1. Nykyinen asuinkunta *



2. Osoitetiedot *
katuosoite (kadun numeron tarkuudella)

postinumero
postitoimipaikka

3. Sukupuoli *
 nainen




 mies





4. Ikä *
0



5. Korkein koulutuksenne *
 ei koulutusta




 perusasteen koulutus




 toisen asteen koulutus (esim. lukio, ammatillinen koulu)




 alempi korkea-aste (esim. amk, kandi tai vastaava)




 ylempi korkea-aste (esim. maisteri, DI tai vastaava)




 tutkijakoulutus (lisensiaatti tai tohtoritutkinto)





6. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten tämänhetkistä elämäntilannettanne? *
 kokopäivätyössä




 puolipäivä- tai osa-aikatyössä




 avustava perheenjäsen perheyrityksessä




 työtön




 opiskelija tai koululainen




 eläkkeellä




 hoitaa kotitaloutta




 vanhempainlomalla




 muu työvoiman ulkopuolella oleva





7. Nykyinen elämänvaiheenne *
 asun kotona vanhempien luona, talouteen kuuluvien henkilöiden lukumäärä




 asun yksin




 asun kaksin avo- tai aviopuolisoni kanssa




 asun puolisoni ja lasten kanssa, talouteen kuuluvien henkilöiden lukumäärä




 yksinhuoltaja, talouteen kuuluvien henkilöiden lukumäärä




 muu, talouteen kuuluvien henkilöiden lukumäärä





8. Mikä seuraavista aluetyypeistä kuvaa parhaiten synnyinpaikkaanne ja mikä
lapsuutenne/nuoruutenne (pääasiallista) kasvuympäristöä? *
kaupunki,
keskus

kaupunki,
taajama

kaupungin läheinen
harvaan asuttu
maaseutu
ydinmaaseutu
maaseutu

synnyinpaikka































lapsuuden/nuoruuden
kasvuympäristö































Lähi- ja luomuruoan määrittely

9. Käytämme tässä kyselyssä esittämistämme ruokatyypeistä seuraavanlaisia määritelmiä:
- Kotimainen ruoka: Missä tahansa Suomessa tuotettua ruokaa.
- Lähiruoka: Ruoantuotantoa ja -kulutusta, joka käyttää oman alueensa raaka-aineita ja tuotantopanoksia.
- Luomuruoka: Ruoka on tuotettu EU:n luomusäännösten* mukaisesti Suomessa tai ulkomailla.

*Luonnonmukainen tuotanto on kokonaisvaltainen tilanhoito- ja elintarvikkeiden tuotantojärjestelmä, jossa yhdistyvät

ympäristön kannalta parhaat käytännöt, pitkälle kehittynyt biologinen monimuotoisuus, luonnonvarojen säästäminen, eläinten
hyvinvointia koskevien tiukkojen standardien soveltaminen ja tuotanto, jossa otetaan huomioon tiettyjen kuluttajien mieltymys
tuotteisiin, jotka on tuotettu luonnollisista aineksista ja luonnollisin menetelmin (EY n:o 834/2007).

Halutessanne voitte esittää tässä kohtaa, miten itse määrittelisitte lähi- ja luomuruoan
Lähiruoka tarkoittaa...



Luomuruoka tarkoittaa...



10. Valitkaa seuraavista mielestänne parhaiten lähiruoan alkuperää kuvaava vaihtoehto.
Elintarvikkeen keskeisimmät raaka-aineet ovat peräisin... *
 omasta tai naapurikunnasta




 Pohjois-Pohjanmaalta tai naapurimaakunnasta




 Suomesta (miltä tahansa paikkakunnalta)




 naapurimaista




 Euroopasta





11. Jos lähiruoka määriteltäisiin etäisyyden perusteella, kuinka lähellä tuotettua ruokaa
voitaisiin mielestänne kutsua lähiruoaksi? Maksimissaan... *



kilometrin päässä tuotettu

12. Kuinka tärkeänä pidätte seuraavia ominaisuuksia, jotta voisitte kutsua ruokaa lähiruoaksi?

Valitkaa parhaiten mielipidettänne vastaava vaihtoehto. *
Asteikko: 1= ei lainkaan tärkeää - 5= erittäin tärkeää
1

2

3

4

5

Jakeluketjussa on mahdollisimman vähän väliportaita































Ruoka on valmistettu tietyn alueen tai maakunnan oman perinteen mukaisesti































Ruoka on tuotettu asuinseudullani































Ostaessani minulla on mahdollisuus olla henkilökohtaisesti kontaktissa
tuottajaan/valmistajaan































Tuottaja myy tuotteensa suoraan tilalta































13. Seuraavaksi pyydämme Teitä arvioimaan mielikuvianne erityyppisten ruokien laadullisista ja
tuotannollisista tekijöistä. Arvioikaa kunkin ruokatyypin kohdalla, kuinka hyvin kyseinen
ominaisuus sopii ruokatyyppiin. *
Asteikko: 1= ei sovi lainkaan - 5= sopii erittäin hyvin

luomuruoka

lähiruoka

kotimainen ruoka
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ei ole teollisesti valmistettua



























































































käyttö tuntuu moraalisesti oikealta



























































































lisää työllisyyttä paikallisesti































1

2

3

4

5

ei sisällä runsaasti lisä- ja
säilöntäaineita































ei sisällä jäämiä torjunta-aineista































on ympäristöystävällistä































saan halutessani tuotteesta
lisätietoja

























on helppo tunnistaa kaupassa



















herättää luottamusta













saatavuus on hyvä







on tuotevalikoimaltaan laaja

Lähi- ja luomuruoan käyttö

14. Kuinka tärkeää lähi- ja luomuruoka on Teille? *
Asteikko: 1= ei lainkaan tärkeää - 5= erittäin tärkeää

1

2

3

4

5

lähiruoka































luomuruoka































15. Miten tarpeellisena pidätte tiedon saamista seuraavista asioista ostaessanne elintarvikkeita
(tieto merkittynä tuotteeseen)? *
Asteikko: 1= ei lainkaan tarpeellista - 5= erittäin tarpeellista
1

2

3

4

5

elintarvikkeen tuotantotapa































elintarvikkeen tuotantopaikka































elintarvikejalosteissa käytetyt raaka-aineet































elintarvikejalosteissa käytettyjen raaka-aineiden alkuperä































elintarvikkeiden ravintosisältö































16. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten lähi- ja luomuruokatuotteiden ostotapojanne (yksikin
tuote lasketaan)? *
en ole
koskaan
ostanut

olen joskus
ostan
ostan
kokeillut, mutta
satunnaisesti
satunnaisesti
en yleensä
muutamia kertoja noin kerran, pari
tietoisesti osta
vuodessa
kuussa

ostan
säännöllisesti
noin kerran
viikossa

ostan
säännöllisesti
useamman kerran
viikossa

lähiruoka





































luomuruoka





































17. Kuinka paljon olette valmiita maksamaan lähi- ja luomuruoasta verrattuna tavanomaisiin
tuotteisiin? Arvioikaa maksuhalukkuuttanne erikseen kotona käyttämienne elintarvikkeiden ja
kodin ulkopuolella nautittujen aterioiden osalta. *
Tavanomaisiin tuotteisiin verrattuna olen valmis
maksamaan...
vähemmän

saman
verran

1-15%
enemmän

16-30%
enemmän

yli 30%
enemmän

Itse valmistettu ateria lähiraaka-aineista































Itse valmistettu luomuateria































Ruokalassa tai ravintolassa lähiraakaaineista valmistettu ateria































Ruokalassa tai ravintolassa valmistettu
luomuateria































Lähi- ja luomuruoan saatavuus

18. Mistä hankitte lähi- ja luomuruokaa? Merkitkää vaihtoehdot, joita tällä hetkellä käytette
sekä ne, joita mieluiten käyttäisitte.
Lähiruoan
hankintapaikkani
tällä hetkellä

Lähiruokaa
hankkisin
mieluiten

Luomuruoan
hankintapaikkani
tällä hetkellä

Luomuruokaa
hankkisin
mieluiten

suuri vähittäiskaupan myymälä

























lähikauppa

























erikoistunut vähittäiskauppias
(esim. luomuun tai lähiruokaan
erikoistunut kauppa

























tukkumyymälä

























torikauppias tms.

























tuottaja ruokapiirin välityksellä

























tuottajalta osto suoraan

























verkkokauppa

























omatoiminen
kerääminen/kasvattaminen

























muu, mikä?

























19. Arvioikaa seuraavaksi eri lähi- ja luomutuotteiden saatavuutta omien ostokokemustenne
mukaan.
Asteikko: 1: ei saatavilla ollenkaan - 5= erittäin hyvin saatavilla

luomu (myös ulkomainen)

lähellä tuotettu

1

2

3

4

5





































































































































































































































































































































1

2

3

4

5

jauhot ja muut viljatuotteet (esim. leivät &
pastat)































peruna ja perunajalosteet































vihannekset, hedelmät ja marjat (myös jalosteet)
jalosteet)

























lihatuotteet



















kalatuotteet













kananmuna







maitotuotteet







muut elintarvikkeet































20. Arvioikaa lähi- ja luomuruoan käyttöänne tällä hetkellä rajoittavia tekijöitä.
Asteikko: 1= ei rajoita käyttöä lainkaan - 5= estää käytön kokonaan

lähiruoka

luomuruoka

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

hinta *





























































huono saatavuus myyntipaikassa *





























































myyntipaikka hankalasti saavutettava *





























































alhainen jalostusaste *





























































laadun vaihtelevuus *





























































tuotteen tunnistaminen vaikeaa *





























































epäkäytännöllinen pakkauskoko *





























































muu, mikä?





























































21. Kuinka usein käytätte seuraavia kuljetusmuotoja tehdessänne yleisiä
elintarvikehankintojanne?

päivittäin

viikoittain

kuukausittain

harvemmin
kuin
kuukausittain

oma auto *































julkinen liikenne *































kevytliikenne *































kotiinkuljetus *































Muu, mikä?































ei koskaan

22. Valitkaa positio, joka kuvaa parhaiten elintarvikehankintojen tekoanne. *
Elintarvikehankinnat tehdään





omalla reissullaan

























Elintarvikehankinnat tehdään muiden päivittäisten menojen
esim. työ, opiskelu, harrastukset) yhteydessä

23. Mikäli teette matkoja yksinomaan elintarvikehankintoja varten, kuinka paljon kilometrejä
arvioitte kerrallaan keskimäärin matkoista kertyvän?
alle 500 m



Osallistuminen ruokapiiritoimintaan

24. Kuinka kauan olette ollut mukana ruokapiiritoiminnassa? *
 Olen ollut mukana yhteensä (vuosina)




 En ole mukana ruokapiiritoiminnassa tällä hetkellä, mutta olen osallistunut aikaisemmin yhteensä (vuosina)




 En ole koskaan ollut mukana ruokapiiritoiminnassa (jatka kysymyksestä 31)





25. Mihin ruokapiiriin kuulutte/kuuluitte? (nimi/toiminta-alue)



26. Ruokapiirin koko (noin)



taloutta

27. Miten ruokapiirissänne tilaamienne tuotteiden kuljetus on pääsääntöisesti järjestetty?
 Noudan tuotteet itse sovitusta pisteestä




 Tuotteet toimitetaan kotiin




 Muu, mikä?





28. Arvioikaa, kuinka monta kertaa tilaatte/tilasitte tuotteita ruokapiirin kautta vuoden aikana
ja kuinka monen euron edestä?
kertaa







eurolla (keskimäärin)

29. Aioitteko lisätä tulevaisuudessa ruokapiiritilaustenne tuotekirjoa?
 kyllä




 en




 en osaa sanoa/ en ole pohtinut asiaa





30. Aiotteko suositella ruokapiiritoimintaa tuttavapiirillenne?
 kyllä, olen jo suositellut




 kyllä, aion suositella tulevaisuudessa




 en





31. Aiotteko jatkaa osallistumistanne/liittyä ruokapiiritoimintaan tulevaisuudessa?
 kyllä




 en




 en osaa sanoa/ en ole pohtinut asiaa





32. Oletteko mukana elintarvikeketjussa muutoin kuin kuluttajana? *
 kyllä, miten?




 en





33. Noudatatteko jotakin tiettyä ruokavaliota omavalintaisesti? *
 kyllä, mitä ja miksi?




 en





34. Millä tavoin ja kuinka usein taloudessanne nautittavat ateriat valmistetaan? *
harvemmin
kuin
ei koskaan kuukausittain kuukausittain

viikoittain

arkipäivisin

päivittäin

useita
kertoja
päivässä

Tehdään itse
raaka-aineista











































Tehdään itse
pääosin
puolivalmisteita
käyttäen











































Käytetään lähinnä
lähinnä
valmisruokia,
kuten
mikroaterioita
ja eineksiä











































Syödään kodin
ulkopuolella











































35. Arvioikaa vielä, minkä verran taloudessanne käytetään rahaa elintarvikkeisiin
kuukaudessa? Noin... *



euroa yhteensä




euroa lähi- ja luomuruokaan

36. Halutessanne, voitte vielä tässä kohtaa esittää omia kommenttejanne.
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