
 
 

LIKIRUOKA 
– uudenlainen toimintamalli maaseutuyrittäjyyteen, 

maaseudun resurssien jakelun kehittämiseen ja alueelliseen elintarvikelogistiikkaan 

Toteutusaika: 1.8.2020 - 31.7.2022 

 
Päärahoittajat 

Lapin ja Keski-Pohjanmaan liitot (EU/EAKR) 

Hakijat 
Päätoteuttaja: 

Centria-ammattikorkeakoulu Oy 
Osatoteuttajat: 

Kokkolan, Kaustisen ja Kannuksen seutukunnat sekä 
Sodankylä, Utsjoki, Kittilä, Kolari, Enontekiö, Posio, Savukoski, Pelkosenniemi ja Kemijärven Kehitys. 

Hankkeen yhteyshenkilö: 
Janne Känsäkoski, janne.kansakoski@centria.fi, 040 630 9890 

 

Tiivistelmä toteutuksesta 
Tavoitteena on yhdistää Lapissa toteutettujen EAKR-rahoitteisten      lähiruoka- 
ja   digitaalisaatio-hankkeiden   tulokset   ja    luoda    uudenlainen    toimintamalli    maaseudun  
yrittäjyyteen  ja alueellisen   elintarviketuotannon   kokonaislogistiikkaan   pilotoimalla   Centrian  
kehittämää ja tavaralogistiikassa testaamaa sähköistä  VASTE  logistiikka-alustaa  kolmen  Keski- 
Pohjanmaan sekä Lapin seutukunnan alueella. 

 
Pilotoinnin tavoitteena on huomioida  ja  käytännössä  testata  aiemmissa  hankkeissa  selvitetyt 
mahdolliset hiilineutraalit toimintamallit, aluetaloudelliset näkökohdat sekä pk-yritysten 
toimintamahdollisuudet elintarviketuotannon alalla. Näin saadaan konkreettisia tuloksia siitä, voiko 
tällaisella järjestelmällä käytännössä edistää paikallistaloutta, paikallisten pk-yritysten 
toimintamahdollisuuksia ja Lapin maakunnan alueiden välistä yhteistyötä sekä lyhentää pitkiä 
elintarvikkeiden kuljetusketjuja ja vähentää hiilidioksidipäästöjä  samalla  kustannustehokkuutta  
parantaen. Malli tuo käytännön ratkaisumahdollisuuden lähruoan menekin ja mielekkään tuotannon 
kannattavuuden kasvattamiseen sekä kehittää kokonaan  uudentyyppisen,  vähähiilisen 
liikennejärjestelmän  harvaanasutulle  alueelle  ja  näin  lisää  myös  maaseudun  veto-  ja  pitovoimaa. 
Pitkän  tähtäimen  tavoitteena  on  kääntää  lopulta   maaseutuyrittäjien   määrän vähenemisen ja keski-   
iän nousun trendit laskuun sekä lisätä toimintamahdollisuuksien ja elinkeinorakenteen monimuotoisuutta 
sekä digitaalisuusastetta. 

VASTE logistiikka-alustan yhteyteen kehitetään hankkeessa yritystoimijoille yhteinen markkinapaikka. 
 

Tämän LIKIRUOKA-markkinapaikan pilotoinnin avulla mahdollistetaan  paikallisten  elintarvikkeiden 
ostajien (ravintoloiden, julkisten ruokapalveluiden ja yksityisten kuluttajien) sekä myyjien (alku- ja 
elintarviketuottajien) sekä molempiin ryhmiin  kuuluvien  jatkojalostajien  ja  vähittäismyyjiien 
kohtaaminen, kaupankäynti  sekä  kuljetusten  vähähiilinen  optimointi  harvaanasutulla  alueella.  
Hankkeen aikana kartoitetaan lisäksi alustan muut mahdolliset jatkokehitystoimet ja 
hyödyntämismahdollisuudet myös kuntien välisissä julkisissa  kuljetuksissa.  Käytännön  
jalkauttamistoimista vastaavat päätoteuttajan lisäksi kuntien ja elinkeinoyhtiöiden resursoimat henkilöt. 
Hankkeen hallinnoinnista, kehitystyöstä sekä pilotoinneista on päävastuussa Centria. 

 
Hankkeessa luotavaa toimintamallia ja pilottialustaa voivat hyödyntää valtakunnallisesti muut  
harvaanasutut  maakunnat  ja  kunnat.   Kehitystyön   lähtökohtana   ovat   valtioneuvoston  
painopistealueet ja MMM:n lähiruokaohjelma. 

 

Näemme LIKIRUOKA-hankkeen tärkeäksi ja olemme kiinnostuneita osallistumaan siihen 
 
 

 
Päiväys, allekirjoitus, nimi, yritys ja titteli 


