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Kaikilla meillä on mielipide kouluruoasta. Niin koulun 
henkilöstöllä, vanhemmilla kuin koululaisilla. Puhu-
mattakaan poliitikoista, ruoan asiantuntijoista ja tietys-
ti ruoan tuottajista. Kovin moni meistä ei kuitenkaan 
näe kokonaisuutta; miten kouluruokaa oikeastaan tuo-
tetaan, mistä se tulee, ja miten se oppilaille tarjoillaan. 
Kuka osaa sanoa, mitkä ovat kouluruokailun yhteisöl-
liset vaikutukset koulussa tai ympäristövaikutukset 
yhteiskunnassa? Kouluruokailu on asia, jossa on monta 
mutkaa. Muotoilun avulla näitä mutkia on nyt ryhdytty 
suoristamaan.

Kouluruoka rokkaa! on muotoiluhanke, jossa pyritään kehittämään 
kouluruokailua. Koululaiset ovat itse olleet mukana ideoimassa ja 
muotoilemassa kouluruokailun tulevaisuutta projektin alusta alkaen. 
Tämä kirjanen kertoo suunnitteluprojektista, jonka toteutimme yhdessä 
Martinlaakson koulun oppilaiden ja useiden muiden kouluruokaan 
kytkeytyvien tahojen kanssa. Kiitos kaikille innokkaasta osallistumisesta – ja 
olkaa hyvä; ideat on katettu ja niitä saa lainata!

Piirros: Mira 1C,  
Martinlaakson koulu.
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Arvoketju
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Mutta miten terveellisyyttä arvioidaan? Mistä tulevat ravintosuositukset? 
Mitä kouluruoka voi maksaa? Ja miksi se on ”maksutonta” Suomen kouluissa. 
Miten paljon ruokaa päätyy biojätteeksi? Voisiko luomua olla enemmän? 
Kuka päättää, mitä koulussa syödään? Ja miten tähän kaikkeen voisi 
vaikuttaa?

Osana muotoiluprojektia määrittelimme yhdessä kouluruoan tilaukseen 
ja tuotantoon osallistuvien tahojen kanssa kouluruoan arvoketjun. Se 
kiteyttää koululaisten ruokaan liittyvän päätöksenteon ja laatukriteerit, 
joiden perusteella asioita arvioidaan. Se myös muistuttaa, miten mittavasta 
palvelusta kunnissa ja kaupungeissa on kysymys, kun koululaisille taataan 
ilmainen kouluruoka. 

kouluruoan 
arvoketju

Oppilaan lounasannoksen matka lautaselle on pitkä ja 
varsin monimutkainen. Elintarvikkeiden hankintaa 
rajaavat lait, määräykset ja säädökset, joita noudatta-
malla pyritään varmistamaan kouluruoan korkeiden 
laatukriteerien täyttyminen. Tiukat budjetit määrittävät 
myös raaka-aineiden valintoja. Yhdessä nämä tekijät 
vaikuttavat siihen, millaista ruokaa oppilaiden lautasil-
le lopulta päätyy.
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Raaka-aineiden hankinnassa otetaan huomioon voimassa olevat 
pohjoismaiset ravitsemussuositukset.  
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/suomalaiset_
ravitsemussuositukset/

Ravitsemus-
suositukset

RAVITSEMUSSUOSITUKSET

HANKINTALAKI

PÄÄTÖKSENTEKO

MUUT VAIKUTTIMET

MAKSUTON KOULURUOKA
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http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/suomalaiset_ravitsemussuositukset/
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/suomalaiset_ravitsemussuositukset/
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Elintarvikehankintoja säätelee hankintalaki, jonka mukaan kunnan tulee 
kilpailuttaa hankintansa, jos ne ylittävät kansallisen kynnysarvon 30 000 
euroa. Vantaalla kaikki elintarvikehankinnat ylittävät kynnysarvon.

Hankintalaki edellyttää, että hankinta toteutetaan tasapuolisesti ja 
syrjimättä ketään osallistujaa. Valintakriteerinä ei täten voi olla esimerkiksi 
kotimaisuus tai lähiruoka.

Päätöksenteko

KAUPUNGINVALTUUSTO

KAUPUNGINHALLITUS

SIVISTYSTOIMI, TILAKESKUS JA TILAAJA

VANTAAN TILAPALVELUT OY / ATERIAPALVELU

ASIAKAS / KOULU

RUOKA



LaaTuKRITEERIT

ELInTaRVIKKEIdEn 
SaaTaVuuS 

HInTaLÄHIRuOKa, KOTIMaISuuS 
Ja LuOMu

SuuRTaLOuS- ELI 
aMMaTTIKEITTIöIdEn 
PROSESSIT

21 000 
koululounasta/päivä

Muut vaikuttimet
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Prosessi
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Olemme tähän kappaleeseen koonneet Kouluruoka rokkaa! -hankkeessa 
soveltamiamme ideoinnin ja suunnittelun työtapoja sekä työvälineitä. 
Toivomme, että ne inspiroivat oppilaita ja opettajia eri kouluissa itsenäisesti 
pohtimaan ja kehittämään oman koulun palveluja sekä toimintaa. Kaikkia 
manuaalissa esiteltyjä ideoita ja työskentelytapoja saa lainata ja edelleen 
kehittää. Parasta muotoilua on se, jossa palveluiden, tilojen ja tuotteiden 
käyttäjät itse voivat osallistua suunnitteluun!

miten  
muotoillaan?

Siirrytäänpäs puhumaan hieman muotoilusta. Muo-
toilun avulla ympärillämme olevista asioista pyritään 
tekemään entistä parempia. Muotoilun menetelmiä 
käyttämällä voidaan rikkoa totuttuja toimintatapoja ja 
rakentaa jotain aivan uutta. Osallistava muotoilutyö on 
hauskaa ja paljon ideoita tuottavaa, mutta se edellyttää 
hyviä suunnittelun välineitä, yhteisiä käsitteitä ja työs-
kentelymetodeja. 



23Kouluruoka rokkaa! -hankkeessa olivat 
monipuolisesti mukana asiaa koskevat 
tahot. Osallistavuus ja yhteisöllisyys olivat 
projektin kantava voima.

VanTaan 
TILaPaLVELuT OY

VanTaan KauPunKI
dESIGn STudIO 
MuOTOHIOMO

MaRTInLaaKSOn 
KOuLun

HEnKILöKunTa

MaRTInLaaKSOn 
KOuLun

OPPILaIdEn 
HuOLTaJaT

KanSaInVÄLInEn 
dESIGnSÄÄTIö

SuOMEn 
KuLTTuuRIRaHaSTO

MaRTInLaaKSOn 
KOuLun

OPPILaaT

Osallistujat
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Martinlaakson koulussa

LOKaKuu TaMMIKuuMaRRaSKuu HELMIKuuJOuLuKuu MaaLISKuu

1.
PROJEKTIn 
aLOITuS Ja
TaVOITTEIdEn 
aSETTaMInEn

2.
nYKYTILanTEEn 
KaRTOITTaMInEn

3.
TYöPaJOJEn  
VaLMISTELu /  
aInEISTOJEn 
TuOTTaMInEn

4.
KOuLuRuOKaILun 
aRVOKETJu -TYöPaJa 
VanTaan TILaPaLVELuIdEn
KanSSa

5.
MuOTOILu-
VIIKKO 
KOuLuSSa 6.

SuunnITELMIEn TYöSTÄMInEn (PaLVELu, TILa, ILME)

7.
KOuLuRuOKaILun 
LOPPuSEMInaaRI

SE
u

Ra
n

Ta

ST
a

RT
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Kouluruoka rokkaa! -hankkeen keskeinen idea oli siir-
tää muotoilutoimisto kolmen päivän ajaksi Martinlaak-
son kouluun. Hankkeen tarkoituksena oli toteuttaa 
suunnittelua alusta alkaen yhdessä oppilaiden kanssa. 

Oppilaiden osallistaminen muotoiluprosessiin on paras mahdollinen 
haaste ammattisuunnittelijalle. Saimme opetella spontaania heittäytymistä 
oppilaiden ideoiden vietäviksi sekä omaksua uusia näkökulmia  
kouluruokailuun suoraan asiantuntijoilta. Parasta hankkeessa oli oppilaista 
välittynyt ilo ja innostus, jolla he tarttuivat suunnitteluhaasteisiin. Oppilaiden 
mahdollisuus osallistua suunnitteluprosessiin sai heidät oivaltamaan, miten 
hieno juttu kouluruoka oikeastaan on.

Työpajat yhdessä
Muotoilijoiden ohjauksessa kaikkein 
nuorimmatkin oppilaat pääsivät jakamaan 
ideoita ja havainnoimaan, miten esimerkiksi 
tuolien ja pöytien korkeudet toimivat 
erikokoisilla oppilailla. Esimmäisestä 
luokasta yhdeksänteen on pitkä matka 
myös senttimetreissä.



Oppilaiden osallistaminen muotoilu-
työpajoissa kerrytti runsaasti ideoita ja 
visuaalista materiaalia. Oppilaat näkivät 
kouluruokailun positiivisessa valossa ja 
heille syntyi ymmärrys siitä, että yhteisillä 
ponnistuksilla on mahdollista muuttaa 
olemassaolevia olosuhteita. 
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Matkalla on aina alkupiste sekä määränpää. Matkan varrella suoritamme 
tehtäviä, jotka ohjaavat meidät kohti seuraavaa etappia. Olemme tähän 
kappaleeseen koonneet muotoiluprosessin matkan vaiheet sekä koostaneet 
muotoilupolun (s. 110), jonka avulla kaikissa kouluissa voidaan itsenäisesti 
muotoilla kouluruokailua. Oletteko valmiina? Paikoillanne… valmiit… HEP!

muotoilijan 
työkaluPakki 

Suunnittelijoilla on taskuissaan kasa työkaluja, joiden 
avulla tartutaan suunnittelussa tuumasta toimeen. Kes-
keinen työkalu on hyvin suunniteltu ja toteutettu muo-
toiluprosessi. Monimutkaisesta nimestä huolimatta on 
kyse varsin selkeästä toimintatavasta. Muotoiluprosessi 
voidaan jakaa etappeihin aivan kuten mikä tahansa 
matka, jonka kuljemme. 
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Tarvittavat materiaalit:

SWOT-analyysipohja
Muotoilupolku
Post it-lappuja
Kyniä
Tusseja 
Papereita
Muistiinpanovälineitä
Rullamitta
Kamera / videokamera

Seuraavissa luvuissa olemme avanneet muotoiluprosessin vaiheita 
Martsarin esimerkin kautta. näytämme esimerkein, miten muotoiluprosessi 
Martinlaakson koulussa toteutettiin. 
 
* Martsari on Martinlaakson koulun lempinimi.

Kouluruokailun muotoiluprosessin starttaaminen edellyttää, että projektille 
määritellään tiiminvetäjät sekä työryhmät. Projektin aloittamiseen tarvitaan 
3 tiiminvetäjää (opettaja tai muu toiminnasta vastaava aikuinen), sekä 3–6 
oppilasta/ryhmä. Tiiminvetäjät ovat vastuussa prosessin läpiviemisestä sekä 
ohjaavat työryhmiin valittuja oppilaita. Tiimit voidaan jakaa kolmeen eri osa-
alueeseen; tila, ilme ja palvelu. 

Tiiminvetäjät sopivat yhteiset workshop-päivät (työpajat), joiden aikana 
käydään läpi työryhmien kanssa muotoiluprosessi vaihe vaiheelta. Workshop 
päiviä voi olla 2–3 resursseista ja työryhmien koosta riippuen. 

Ensimmäiseksi tiimit käyvät yhdessä läpi muotoiluprosessin eri 
vaiheet, lähtökohdat ja työtavat. Kun lähtötilanne ja projektin kulku on 
selvitetty, siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Ryhmät toteuttavat yhdessä 
kouluruokailun SWOT-analyysin, jonka avulla kartoitetaan oman koulun 
ruokailun nykytilanne sekä hahmotellaan tulevaisuuden näkymiä. SWOT-
analyysin toteuttamisesta ryhmät siirtyvät tarkastelemaan kouluruokailua 
oman teemansa (tila, ilme, palvelu) kautta. Tässä vaiheessa projektia avuksi 
voidaan ottaa koostamamme muotoilupolku, jonka avulla ryhmät läpikäyvät 
suunnitteluprosessin eri vaiheet omatoimisesti.

Muotoiluprosessin  
lähtökohdat
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STREnGHTS = VaHVuudET
WEaKnESSES = HEIKKOudET
OPPORTunITIES = MaHdOLLISuudET
THREaTS = uHaT

SWOT-analyysi on pätevä työkalu kouluruokailun muotoilussa, kun 
tarkoituksena on osallistaa oppilaita. SWOT-analyysiä voidaan käyttää 
havainnoinnin työkaluna suunnitteluprosessissa. analyysi on helppo 
toteuttaa ja yksinkertainen ymmärtää. Olemme jakaneet analyysin osa-
alueet sääkartan muotoon; auringonpaiste tarkoittaa vahvuuksia, sadepilvet 
heikkouksia, puolipilvinen sää mahdollisuuksia ja ukkospilvet uhkia. 

SWOT-analyysi

Kuvakerronnallinen SWOT-analyysi 
helpottaa sisällön omaksumista. Asioita 
yksinkertaistamalla niin pienet kuin isotkin 
oppilaat saadaan aktivoitua tasapuolisesti.

Työpajoissa kiinnitimme kaiken 
tuottamamme materiaalin seinälle, josta 
havainnot ja ideat ja niiden valtava määrä 
olivat koko ajan kaikkien nähtävillä.
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VaHVuudET HEIKKOudET MaHdOLLISuudET uHaT



Oppilaiden ja opettajien kanssa SWOT-
analyysin tulokset avattiin yhdessä 
keskustelemalla ja dokumentoimalla. 
Syntyneet ajatukset kirjattiin seinälle post-
it lapuille.
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Suunnitteluprosessi alkaa aina haasteesta. Huomaam-
me ympärillämme asioita, jotka eivät toimi ja joihin 
haluamme löytää paremman ratkaisun. Haasteen avul-
la pääsemme suunnitteluprosessissa alkuun. Haaste 
voi olla esimerkiksi miten oppilaat saataisiin syömään 
monipuolisemmin tai kuinka jonottamisesta saataisiin 
sujuvampaa.

Martinlaakson koulussa haasteita oli lukuisia. Suurin haaste kaikista oli 
selvittää, miksi kouluruokailuun suhtaudutaan negatiiviisesti. Laitoimme 
etsivän lakit päähän ja ryhdyimme tarkastelemaan suurennuslasilla, mitä 
kouluruokailussa oikeasti tapahtuu. 

Muotoiluprosessi



Kouluruokailun kehittämisen haasteet kulminoituivat 
muutamiin keskeisimpiin kysymyksiin:

- Miten kouluruokailusta voidaan kehittää entistä parempi sekä sujuvampi 
kokemus oppilaan näkökulmasta tarkasteltuna?
- Miten voimme lisätä oppilaiden osallistumista päivittäiseen 
kouluruokailuun?
- Miten parannamme kouluruokailun houkuttelevuutta sekä vähennämme 
syntyvän biojätteen määrää?

Martsarin haasteetMartinlaakson koulussa huomio kiinnittyi 
useiden oppilaiden pieniin annoskokoihin. 43
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Kun haaste on selvillä, voidaan aloittaa havainnointi. 
Havainnointia voi tehdä monilla eri tavoilla. Havain-
noidessa avaamme silmät ja ryhdymme tarkastelemaan 
hieman tarkemmin, mistä ongelmassa on oikeastaan 
kyse. Toisin sanoen havainnointi on tapahtuvien asioi-
den ja ilmiöiden tarkastelua.

Havainnointia voidaan tehdä monin eri keinoin. Martinlaaksossa 
haastattelimme henkilökuntaa ja oppilaita, tarkkailimme ihmisten toimintaa 
tilassa ja heilutimme ahkerasti rullamittaa. dokumentoinnin tueksi kuvasimme 
myös videoita ja otimme valokuvia tekemistämme havainnoista. 
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Tässä vaiheessa suunnittelua lamppu syttyy. Kun olem-
me päässeet haasteen jäljille ja hahmottaneet ongelma-
kohdat havainnoinnin avulla, pääsemme ideoimaan. 
Ideoita syntyy usein monia ja näin tulee ollakin. Hyvä 
pohjatyö takaa, että olemme suunnitteluprosessissa oi-
keilla jäljillä. 

Kun taskussamme on nippu ideoita, pääsemme suunnittelussa jälleen 
seuraavaan vaiheeseen. Ideat kerätään yhteen, joista poimitaan kaikkein 
kirkkaimmat ja parhaimmat. Tämän jälkeen valittuja ideoita ryhdytään 
työstämään todellisiksi suunnitelmiksi.



Muista kiitos, asenne, jonotus kuntoon, astioiden palautukseen toinen 
palautuspiste, etuilu pois (opettajien esimerkki), pienemmille oma linjasto 
ja palautus, opettajille oma linjasto ja palautus, musiikki, rauhapöytä, 
painetut pöytäliinat, painetut servetit, päivän menu esiin paremmin, 
maljakot pöytiin, palauteboksi, nimi ruokalalle, viljelyspalsta koulun pihalle 
tai kasvihuone ruokasalin yhteyteen, värikkäät tarjottimet, oppilaille 
omat juomapullot, kevyemmät lautaset pienille oppilaille, ruokailuaikojen 
uudelleenjärjestely, äänimerkki ruokailuaikaan (vrt. teatterin väliaikamerkit), 
teemaviikot ruokalaan, kokin gourmet-esimerkkilautanen, sateenkaaren 
värit, magneettiset maustepurkit, kokkien nimikyltit, viherseinä, taidegalleria 
ruokalaan, kabinetti myös oppilaiden käyttöön, enemmän ruokatietoutta 
eri tuntien yhteyteen, roskakori ja käsipaperia käsienpesualtaan yhteyteen, 
informaatio paremmin esille, tutustuminen keittiön työhön, tilojen mitoitus 
paremmaksi (varsinkin keittiössä), tilan rajaaminen, eri korkuisia kalusteita, 
tuoli jonka voi kääntää eri korkuiseksi.

Martsarissa syntyneitä  
ideoita ja ajatuksia

Ryhmät (palvelu, tila ja ilme) esittelivät 
vuorollaan omat ideansa muille.
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Suunnitelmassa ideat siirretään paperille. Ylös kirja-
taan kaikki ne asiat, jotka idean toteuttamiseen tarvi-
taan. Suunnitelman avulla saamme selville keinot, joilla 
ideaa lähdetään toteuttamaan. Kuten vanha sanontakin 
sen kertoo; hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty.

Suunnitelmaa tehtäessä on hyvä asettaa tavoite ja miettiä, mikä on 
toivottu lopputulos. Hyvässä suunnitelmassa laaditaan aikataulu, jonka 
mukaan suunitelmaa ryhdytään toteuttamaan. Mitä tarkemmin suunnitelma 
laaditaan, sitä todennäköisempää on, että se kantaa maaliin saakka.
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Pohjapiirrokseen on merkitty 
ne kohdat, joita Martsarissa 
ryhdyttiin muotoilun avulla 
muuttamaan.
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Suunnitelmat muuttuvat konkreettisiksi teoiksi. Tämä 
on monesti suunnitteluprosessin kaikkein hauskin ja 
myös vaativin vaihe. Reippaalla otteella ja yhteistyöllä 
villeimmätkin suunnitelmat on mahdollista toteuttaa. 

Opettajilla on hyvä olla työnjohdollinen vastuu. Oppilaat voidaan 
jakaa ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle voidaan antaa oma vastuualueensa 
toteutuksesta. Toteutuksen pohjana toimii hyvin laadittu suunnitelma. 



Muotoiluviikko Martinlaaksossa todella 
rokkasi! Toisen päivän workshoppiin 
osallistui oppilaita neljänneltä, 
kuudennelta, kahdeksannelta ja 
yhdeksänneltä luokalta.
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Reseptit



63kouluruoka 
rokkaa!  
resePtit * Kouluruokailu sosiaalisena tapahtumana on oppilaille tärkeä. Erityisesti 

pienimpien oppilaiden sekä erityisryhmien ruokarauhan turvaaminen on 
haastavaa. Kun kouluruokailua tarkastelee kokonaisuutena, huomaa nopeasti 
miten vaativaa on ottaa huomioon kaikkien käyttäjien tarpeet. Tilaa käyttävät 
oppilaat ensimmäisestä luokasta yhdeksänteen. Erilaiset tarpeet ovat myös 
opettajilla ja muulla koulun henkilökunnalla. 

Tilaan ja palveluun liittyvien seikkojen ohessa havaitsimme 
kouluruokailussa olevan kyse paljon muustakin kuin aisteilla havaittavista 
asioista. Kouluruokailu on monien tekijöiden summa. Siihen vaikuttavat 
päätökset ja asenteet aina valtion tasolta vanhempiin asti. aineellisten 
asioiden rinnalle keskeiseksi tekijäksi nousee yhteisöllisyys. Kouluyhteisö 
voidaan nähdä perheenä, johon kuuluvat niin oppilaat, opettajat, 
terveydenhoitajat, keittiöhenkilökunta kuin vanhemmatkin. 

Kouluruokailu Rokkaa! –hankeessa syntyi ajatuksia, joita voi toteuttaa heti 
ja hyvin pienillä kustannuksilla. Osa ideoista puolestaan edellyttää niiden 
huomioimista jo ruokailutilojen suunnitteluvaiheessa tai kun laaditaan uusia 
ruokalistoja tulevalle vuodelle. 

Kouluissa ruokasalit ja niiden tunnelma, ergonomia 
sekä äänimaailma luovat yhteisen tilan, jossa oppilaat 
kohtaavat ja viettävät yhdessä aikaa. Kouluruokailu on 
paljon muutakin kuin syömistä; se on päivittäistä koh-
taamista, yhdessä olemista sekä sosiaalista kanssakäy-
mistä.

* Olemme nimenneet kouluruokailun konseptit resepteiksi. Konsepti tarkoittaa 
suunnitelmaa tai suunnitelman luonnosta.
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Kouluruoka rokkaa! -hankkeessa jaoimme konseptit 
alunperin kolmeen kategoriaan: 1. (visuaalinen) ilme = 
graafinen suunnittelu, joka tarkoittaa sitä miten eri tie-
to on tehty näkyväksi tekstein ja kuvin. 2. tila = kalus-
teet ja materiaalit tilassa. 3. palvelu = miten toimitaan, 
yhteiset säännöt. Tämän lisäksi nousi erittäin tärkeäksi 
omaksi kategoriakseen: 4. yhteisöllisyys = kouluruuan 
merkitys yhteisössä ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Tässä kirjassa esittelemme pääpiirteisssään Martinlaakson Kouluruoka 
rokkaa! -muotoiluhankkeen konseptit, joita kutsumme resepteiksi. Eri 
kouluissa vastaavat haasteet ja tarpeet odottavat ratkaisujaan. uskomme, 
että eri kouluissa syntyy omia yksilöllisiä ideoita ja reseptejä, joilla 
paikallisesti voidaan parantaa kouluruokailuun liittyvää elämystä ja palvelua!

ILME

TILA

PALVELU

YHTEISÖLLISYYS

s��nn�t.T�m�n


Martinlaakson koulun on suunnitellut 
arkkitehti Arno Savela ja se on valmistunut 
vuonna 1974. Koulussa on 730 oppilasta, 
jotka käyttävät ruokasalia päivittäin.



69Palvelu

Kuinka paljon syömiseen on aikaa? Joudummeko jonot-
tamaan ruokaa? Miten toimimme jonossa? Miten asti-
oiden palautus sujuu? Kouluruokailun kokemukseen 
vaikuttavat useat asiat, joita tarkastelemme tässä palve-
lupolkuna.

Hahmotimme yhdessä oppilaiden kanssa videoimalla, kuvaamalla ja mittaa-
malla ruokailutilanteeseen käytettävää aikaa ja sitä mitä kokonaisuudessaan 
tapahtuu. Tärkeimmiksi haasteiksi Martsarin kouluruokailun palvelupolussa 
koettiin jonottaminen ja astioiden palauttaminen. Vastasimme haasteeseen 
suunnittelemalla ruokasalin kalusteiden järjestyksen uudelleen, ohjaamalla 
jonottamista informatiivisin merkein sekä muuttamalla astioiden 
palautuksessa jäteastian paikkaa. 



71Jonotus ja 
linjasto

Positiiviseen ruokailukokemukseen vaikuttavat monet asiat. niistä yhdeksi 
tärkeimmäksi Martsarissa nostettiin ruoan jonottaminen ja siihen liittyvä 
palvelupolku. Jonossa usein etuillaan ja odottaminen saattaa olla muutenkin 
rauhatonta. Tilannetta parantamaan ruokasalin kalusteet on järjestetty 
uudelleen ja jonotusalue on merkitty lattiaan ohjaamaan polkua. Tärkeänä 
huomiona todettiin myös, että ruokailun riittävä valvonta, ajoittaminen 
ja porrastaminen koulun taholta ovat erityisen tärkeitä kokemuksen 
onnistumisessa.

 
Tiuku tuumailua 
Mitallinen muutoksia 
Purkillinen palvelua 
Napollinen nopeutta
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Pohjapiirroksiin on hahmotettu 
palvelupolku, joka sisältää 
jonottamisen, kalusteiden 
järjestyksen ja astioiden 
palauttamisen.



75Jäteastia

astioiden palauttaminen on usein hidasta ja vaivalloista Martsarissa johtuen 
muun muassa siitä, että koulun keittiötilat on alunperin suunniteltu paljon 
pienemmälle ruokailijamäärälle. Palautuspisteitä on tästä syystä vain 
yksi. Martsarissa kartoitimme mitä kaikkea astianpalautuksessa tapahtuu.  
Kiinnitimme huomion muun muassa siihen, että astioille ei ole laskutasoa, 
kun oppilaat jättävät ruokaa biojäteastiaan. Palautuksessa tarjotin on 
laskettava ensin palautuspisteen edessä olevalle tasolle ja sen jälkeen 
palattava taaksepäin jäteastialle. Edestakaiset liikkeet hidastavat palautusta ja 
pidentävät jonoja.

Ratkaisimme haasteen siirtämällä jäteastiaa ja lisäämällä astiaan laskutason. 
Lisäksi ajatuksena oli tuoda jäteastian yhteyteen mittari, jonka avulla 
voidaan seurata päivittäin kertyvän biojätteen määrää. Ohjeistimme myös 
informatiivisin merkinnöin lattiaan palautuksen kulkusuunnan, jotta etuilu 
myös palautusjonoissa saataisiin kuriin.

Aimo annos ajattelua 
Tujaus toiminnallisuutta 
Hyppysellinen helpotusta 
Tipallinen tiedotusta



77tila

Miten kouluruokailuun liittyvät kummalliset termit ku-
ten akustiikka, ergonomia, estetiikka tai elämykselli-
syys? Entä miten ihmeessä ravintolat ja kouluruokailu 
liittyvät toisiinsa? 

näihin kysymyksiin päätimme ottaa kantaa ruokasaliin liittyvien elementtien 
suunnittelussa. Hyvällä tilasuunnittelulla voidaan vaikuttaa moneen asiaan, 
kuten esimerkiksi melutasoon, pintojen puhtaanapitoon, väreihin, kalusteisiin 
sekä valaistukseen. useimmiten tilan viihtyvyyteen vaikuttavat ratkaisut 
tulisi tehdä jo arkkitehdin pöydällä. Koskaan ei kuitenkaan ole myöhäistä 
tehdä parannuksia, jotka voivat vaikuttaa merkittävällä tavalla kouluruokailun 
kokemukseen. Martinlaaksossa päätimme keskittää huomiomme mm. 
pienimpien oppilaiden ruokailun ergonomiaan muuttamalla tuolien ja pöytien 
korkeuksia. Tartuimme suunnittelussa myös tilanjakoon liittyviin haasteisiin.



79Rauhapöytä

Oppilaita on Martsarissa ensimmäisestä luokka-asteesta yhdeksänteen 
ja pituuserot oppilaiden välillä ovat valtavia. Ruokasalin kalusteet 
ovat kuitenkin kaikille saman korkuiset ikään tai kokoon katsomatta. 
Muotoiluhankkeemme pienimmät oppilaat ideoivat rauhapöydän, jossa 
on laskettu tuolien ja pöytien korkeutta. Rauhapöytä sijaitsee omassa 
rauhallisessa kulmauksessaan ja erottuu värimaailmallaan muista ruokasalin 
kalusteista. Rauhapöydän tunnelmaa vahvistaisivat alaslasketut valaisimet 
sekä pöytäpintoihin painetut kuosit. 

Purnukallinen pituuseroja 
Hiven hiljaisuutta 
Ripaus rauhaa 
Tuokkonen tunnelmaa



81Tilanjako

aulatilan ja ruokasalin rajan hahmottaminen on hankalaa. Oppilaat viettävät 
välituntia ruokasalin puolella, joka aiheuttaa yleistä häiriötä ja tilan 
rauhattomuutta. Kevyt sermi jakaa tilan luontevasti ja rajaa tilojen funktiot 
erilleen. Sermin yhteyteen voidaan tuoda “a-standi/liitutaulu”, josta on 
nähtävissä päivittäinen ruokalista.



83ilme

Onko koulun ruokasalissa tunnelmaa? Silmää miellyt-
täviä muotoja, entä herkullisia värejä?  Mistä tiedämme 
mitä syömme ja miten toimimme kouluruokailussa?

Martinlaakson koulussa havaitsimme ruokasalissa suurien, tyhjien 
seinäpintojen lisäksi paljon erilaista informaatiota. Totesimme etteivät 
suuret, vaaleat pinnat tai huomioitavaksi tarkoitettu informaatio puhuttele 
kohderyhmäänsä, saati miellytä silmää. Olemassa olevat elementit 
eivät välitä oikeanlaista kuvaa laadukkaasta ruoasta ja palvelusta, jota 
koulun keittiöstä saa. Ideoimme lasten kanssa, mitkä perusasiat tekevät 
esimerkiksi lempiravintolan tunnelmasta sellaisen, että sinne haluaa aina 
uudestaan? Kiteytimme toteutettaviksi seuraavat asiat: Oma tunnus ja kuosi, 
puhuttelevat opasteet, informaatio ja muu viestintä. 



85Värit

Martsarin arkkitehtuurissa ja keittiön tiloissa toistuvat värit muodostavat 
väripaletin, jota käytetään eri ideoiden toteutuksessa niin ilmeen, tilan kuin 
palvelunkin suhteen. Punaiset ja vihreät korostukset tuovat yleisilmeeseen 
eloa ja hyvää meininkiä.

Purkillinen punaista 
Vasullinen vihreää 
Kilo kontrastia 
Hippu hauskuutta
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87Tunnus ja 
kuosi

Martinlaakson koulun ruokasalin visuaalinen ilme sai värimaailmansa ja 
muotonsa rakennuksen arkkitehtuurista ja innoituksensa lasten työpajoissa 
piirtämistä piirroksista. Martsari sai oman porkkanan, jota käytetään 
tuomaan tilaan väriä ja tunnelmaa ja sitä voidaan toistaa myös kuosina 
pehmentämään tilan kliinisyyttä.

Pussillinen porkkanoita 
Kopallinen kuvioita 
Lusikallinen luovuutta 
Vakallinen väriä



89Opasteet ja 
informaatio

Moni ohjeistava ja tiedottava informaatio jää Martinlaakson koulun 
ruokailutilanteessa huomaamatta. Toimme yhtenäisen typografian* ja värien 
avulla esille oleellisen informaation ja vahvistimme samalla tilan omaa 
visuaalista identiteettiä. Kiinnitimme huomion tapaan kehottaa tai ohjeistaa. 
Tällä tavoin voidaan vaikuttaa asenteisiin ja mielikuvaan palvelusta.

* Typografia tarkoittaa fontin asettelua ja visuaalista ulkomuotoa.

Kupillinen kehotuksia 
Teelusikallinen tapoja 
Tujaus tietoa 
Nippu neuvoja
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Makupalat
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Kouluruoka on kaikkien yhteinen asia ja kouluruokamanuaalimme avaa eri 
tahoilla vaikuttamisen välineet jatkuvaan laadun parantamiseen. Kaikilla on 
yhtä suuri vastuu sekä oikeus ideoida ja saada äänensä kuuluviin. Muutos 
tapahtuu yhteisillä ponnistuksilla – ei ainoastaan odottamalla toimia kunnan 
tai valtion taholta.

yhteisölli-
syys

Yhteisöllisestä näkökulmasta kaikki voivat osallistua 
kouluruokatalkoisiin aina koulun henkilökunnasta 
kotiväkeen saakka. Yhteen hiileen puhaltamalla asiat 
onnistuvat paremmin!



95Äänimaailma/  
musiikki

Kootkaa yhdessä oppilaiden kanssa musiikin tunnilla ruokasalin oma 
toivemusiikkilista, joka soi ruokasalissa ruokailun ajan.

Esimerkkilautanen

Keittiöön ostetaan oma digitaalikamera. Päivittäin otetaan kuva 
esimerkillisesti kootusta ruoka-annoksesta, ja kuva laitetaan esille olemassa 
olevan tekniikan mahdollistamana. (Esim. Martsarissa televisio/näyttö 
”jonotustilan” yhteydessä.)



97Ruokasalista tuli 
Galleria!

Kouluruokailu muuttuu taiteeksi! Seinille ripustetaan vaihtuvia näyttelyjä 
oppilaiden mieluisimmista töistä. Kuvaamataidon tunnilla voidaan 
taiteilla eri teemoilla kuvituksia vaihtuvaan näyttelyyn, jota esimerkiksi 
kuviksen opettajat koordinoivat. Ruokasalin yleisilme elävöityy ja saa 
väriä. Vapaalla sommittelulla voidaan luoda kiinnostavia kokonaisuuksia 
erikokoisista piirustuksista. Värikkäillä friisipapereilla saadaan aikaan leikkisiä 
kokonaisuuksia. Hiphei taide!

Kokkigalleria

Martsarin koulun keittiössä työskentelee varsinaisia arjen supersankareita, 
jotka valmistavat joka päivä sadoille lapsille maittavan lounaan. On 
aika kertoa kaikille, ketkä keittiössä kauhaa heiluttavat. Ruokasalin 
seinälle kootaan keittiöhenkilökunnasta kokkigalleria, jossa jokaisen 
keittiöhenkilökunnan potrettia koristaa nimi ja kunkin ammattilaisen oma 
erityistaito. Oppilaat oppivat tuntemaan henkilökunnan nimeltä, ja heidän 
työnsä arvo nostetaan ansaitusti esille.



99Käytöstavat  
kunniaan!

Mistä on ruokatapaympyrä tehty? Oma-aloitteisuudesta, ystävällisyydestä, 
rauhallisuudesta, huomaavaisuudesta, siisteydestä ja rakkaudesta. niistä 
on ruokatapaympyrä tehty! Perinteisen ruokaympyrän mallia mukaillen 
kehitetään ruokasaliin visuaalinen elementti, joka muistuttaa oppilaita 
hyvistä ruokailutavoista. Selkeä ja informatiivinen muotokieli ja iloiset värit 
luovat kiinnostavan ja opettavan elementin ruokasalin seinälle.

Biojätemittari

Koulussa syntyy joka päivä valtavasti biojätettä, joka kerätään pois vähin 
äänin altaiden täytyttyä. Minkä verran sitä oikeasti kertyy? Kuka tietää?
Biojätteen määrästä tulee tehdä konkreettista. Ruokasaliin kehitetään 
esimerkiksi matematiikan tunnilla taulukko, graafi tai mikä tahansa muu 
vastaava mittari, joka näyttää kellon lailla päivittäin syntyvän biojätteen 
määrän. Viikon ja kuukauden kuluessa merkinnöistä syntyy käyrä, josta näkyy 
selkeästi, miten biojätteen määrä on muuttunut. Biojätteen pienentymisestä 
voidaan tehdä yhteinen tavoite, jonka saavuttamisesta kaikki oppilaat 
palkitaan. Biojätteen seurannan yhteydessä voidaan järjestää luokissa 
tietoiskuja siitä, mitä konkreettisia hyötyjä lautasten tyhjäksi syömisestä 
seuraa. näin oppilaat oppivat myös annostelemaan ruokaa oikean määrän.

Mittarin kehittämisessä vain mielikuvitus on rajana! annetaan oppilaille 
mahdollisuus mittarin ideointiin ja toteutukseen.



101Oppilaiden  
äänitorvi

Kouluruoasta kirjoitetaan paljon ja lähes aina negatiiviseen sävyyn. On aika 
nousta barrikadeille ja julistaa, että muutokseen riittää yksikin blogi! Otetaan 
yhdessä aktiivinen ote ja huiskitaan negatiivisuus nurkkaan.

Oppilaille annetaan oma ilmaisukanava blogiviidakossa. Opettajan 
ohjauksessa tapahtuva bloggailu antaa oppilaille mahdollisuuden tuoda 
kouluruokailu esiin uudessa valossa. Oppilaat oppivat hyödyntämään 
internetin mahdollisuuksia esimerkiksi aTK-tunneilla rakentavasti ja hauskasti. 
Pieni idea, jolla on suuri vaikutus!

Kotiväen  
Sherlock Holmes

Vanhempainyhdistyksen edustaja jalkautuu oppilaiden pariin kouluruokailun 
ajaksi. Salapoliisitehtävää suorittaessaan hän tekee havaintoja kouluruokailun 
sujuvuudesta, dokumentoi annoskokoja, jututtaa oppilaita ja tekee 
muistiinpanoja vanhempainiltaa varten. Kerääntyneestä tutkimusaineistosta 
tämä vanhempainyhdistyksen Sherlock Holmes koostaa raportin, jonka hän 
esittelee seuraavassa vanhempainkokouksessa tai lähettää vanhemmille 
raportin esimerkiksi sähköpostiin. näin kotiväki pääsee jyvälle siitä, mitä 
kouluruokailussa OIKEaSTI tapahtuu, miten nuoret syövät, ja millaista ruokaa 
tarjoillaan. 



103Menu-ständi

Tervetuloa syömään! Koulun ravintolassa itse tuunattu Menu-ständi toivottaa 
ruokailijat tervetulleeksi lounaalle. Ständin tekemiseen tarvitaan kaksi 
900 x 600mm kokoista vanerilevyä, porakone, kaksi saranaa, ruuveja sekä 
lankahaka, mikä ruuvataan kiinni levyjen sisäpuolelle. Viimeisen silauksen 
Menu-ständi saa liitutaulumaalista. 

Tutkimusmatka 
koulun keittiöön

Mitä keittiössä tapahtuu? Kuka siellä kauhaa heiluttaa? Entä kuinka suuri 
kattila keiton tekemiseen oikein tarvitaan?  Muutaman innokkaan oppilaan 
ryhmä tekee tutkimusmatkan keittiöön ja selvittää kuka taikoo kouluruoat 
oppilaiden lautasille. Oppilailla on mahdollisuus löytää vastauksia mieltä 
askarruttaviin kysymyksiin. He pääsevät jututtamaan keittiön henkilökuntaa 
sekä kyselemään heidän toiveita ja unelmiaan. Tutkimusmatkan tarkoituksena 
on herätellä oppilaita ymmärtämään millaisia ponnistuksia ruoan 
valmistamisen eteen tehdään sekä näkemään kuinka annokset syntyvät. 
Tämä aktiviteetti soveltuisi hyvin osaksi kotitaloustuntien sisältöä.



105Kokkien terveiset 
kollegoille

•	 Tee ruokaa ilolla ja sydämellä 
•	 Innosta muita omalla asenteella
•	 Suosi puhtaita perusmakuja
•	 Käytä yksinkertaisia raaka-aineita 
•	 Ota mallia ravintolakokkien asenteesta
•	 Ole ylpeä ammattitaidostasi ja osaamisestasi! 

Tyytyväinen ja ruokaa ilolla valmistava keittiöhenkilökunta on kouluruokailun 
suola. Suurtalouskokkien työpäivät ovat työntäyteisiä, eikä ammatin arvostus 
usein välity toivotulla tavalla. On tärkeää korostaa keittiöhenkilökunnan 
arvoa ruoan valmistuksessa ja tehdä keittiöhenkilöstöä tutuksi oppilaille. 
Kokin ilolla ja intohimolla valmistama ruoka näkyy maittavana makupalettina 
oppilaiden lautasilla.
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Kartta
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Matkan varrella kuljet eri etappien kautta ja suoritat muotoiluprosessiin 
kuuluvia tehtäviä yhdessä suunnittelutiimisi kanssa. Mitä syvällisemmin 
perehdytte kunkin etapin vaiheeseen, sitä parempi ja toimivampi on 
muotoilupolun päässä häämöttävä palkinto. Muotoilupolku antaa työkalut 
omatoimiseen kouluruokailun muotoiluun ja muuttaa nykyiset haasteet 
toimiviksi ratkaisuiksi. Ole luova, innostu ja ratkaise! 

muotoilu- 
Polku

Käsissäsi on ainutlaatuinen kuvitettu muotoilupolku. 
Polku johdattaa tiimisi muotoiluprosessin eri vaiheiden 
läpi.



Lähtö
  

1. etaPPi: tiimit
•	 Valitaan 3 muotoilutiimiä  

vetämään projektia – tila, ilme, 
palvelu

•	 asetetaan suunnittelulle  
tavoitteet

•	 Käydään yhdessä läpi suunnit-
telun vaiheet ja selvennetään 
tarvittavat käsitteet

 

2. etaPPi: työPajat
•	 Järjestetään oppilasryhmien 

kanssa työpajat (workshopit)
•	 Työkalut:  

- SWOT-analyysi – tehdään 
kartoitus oman kouluruokailun 
nykytilanteesta sekä  
tulevaisuudesta 
- Muotoiluprosessin läpikäynti 
(haaste, havainnointi, idea, 
suunnitelma, toteutus) 

 

3. etaPPi: muotoilu-
Prosessi starttaa
•	 Tartutaan tuumasta toimeen
•	 Ryhmät tarkastelevat suunnit-

telua oman teemansa kautta 
(tila, ilme tai palvelu)

 

4. etaPPi: haaste
•	 Ryhmät selvittävät koulu-

ruokailun keskeisimmät haas-
teet/ongelmakohdat (tila, 
ilme, palvelu), koostaen niistä 
kattavan listan

 

5. etaPPi: 
havainnointi
•	 Havainnoidaan ja analysoi-

daan keskeisimpiä ongelma-
kohtia (haastattelut, vide-
ot, valokuvat, mittaukset, 
tarkkailu)

1.
5.

2.

3.

4.

Maali

6. etaPPi: iDea
•	 Havaintojen pohjalta aloite-

taan ideointi – jokainen ryhmä 
ideoi ja valitsee 3–5 parasta 
ideaa 

•	 Parhaimmat ideat valikoituvat 
suunnittelun lähtökohdiksi

7. etaPPi: 
suunnitelma
•	 Ryhmät laativat suunnitelman 

parhaiden ideoiden toteutta-
miseksi

8. etaPPi: toteutus
•	 Tiiminvetäjien johdolla siirry-

tään sanoista tekoihin

9. etaPPi: 
Dokumentointi
•	 Toteutuksen jälkeen mietitään 

miten ratkaisut toimivat ja ky-
sytään käyttäjien kokemuksia

•	 Suunnitteluprosessista teh-
dään visuaalinen kooste tai 
kirjallinen raportti

10. maali
•	 Iloitaan parannetusta koulu-

ruokailukokemuksesta!

•	 Muotoiluprojekti 
starttaa

6.
9.

8.
7.



Kertaus on 
opintojen äiti!

1. Valikoi ryhmät ja sovi ehdot
Martinlaakson koulussa valittiin työpajoihin aiheesta kiinnostuneita 3.–9.
luokkalaisia, tyttöjä ja poikia, yhteensä 10–12 henkeä/päivä. Jos tilaisuus 
halutaan dokumentoida valokuvin, tulee huoltajilta pyytää kuvauslupa.

2. Varaa työtilat ja välineet
Työpajalle kannattaa varata oma työtila. Tilan on hyvä olla lähellä 
suunnittelukohdetta (esim. kouluruoka-hankkeessa varattiin yksi 
kouluruokailun tila työpajatilaksi).

Ideointia tehdään kirjoittamalla ja piirtämällä paperille tai post-it lapuille. 
Seinäpintaa on hyvä varata runsaasti, jotta havainnot ja syntyvät ideat ovat 
kaikkien nähtävillä ja niistä on helppo keskustella. dokumentointia helpottaa, 
jos käytössä on kamera tai videokamera. 

3. Laadi suunnittelulle aikataulu
Suunnittelijat/ohjaajat näyttävät esimerkein ja muotoilupolun avulla kuinka 
prosessi toteutetaan. Kannusta oppilaita oma-aloitteiseen työskentelyyn. 

Martinlaaksossa jaoimme ryhmät kolmeen (ilme, tila ja palvelu). Tällä 
ratkaisulla varmistettiin ryhmätyöskentelyn tehokkuus sekä riittävä 
syventyminen kuhunkin aihealueeseen. 

Jokaiselle ryhmälle laadittiin oma aikataulu, jonka puitteissa 
suunnitteluprosessia ryhdyttiin toteuttamaan. 

Ohjaajien on hyvä osallistua suunnitteluprosessin kaikkiin vaiheisiin. näin 
he voivat luotsata prosessia sekä huomioida oppilaiden valmiuksia toteuttaa 
ideointia ja kartoitusta.

4. Kannusta
Kannustus on luovan prosessin polttoaine. Martinlaakson oppilaat 
innostuivat helposti ja kokivat ideonnin, suunnittelun ja kehittämisen 
omakseen saadessaan äänensä kuuluville. On tärkeää käydä yhdessä läpi 
prosessiin vaiheet, jolloin jokainen oppilas saa puheenvuoron esittääkseen 
omat ideansa. 

5. Toteutus; koulun sisäinen tiedotus ja seuranta
Työpajoissa syntyy runsaasti aineistoa ja ideoita. Tavoitteita ei kannata 
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kuitenkaan ylimitoittaa. Haastavimmat suunnittelutyöt on hyvä toteuttaa 
ammattilaisten avustuksella. Tiloihin ja välineisiin vaikuttavat laajemmat 
suunnitelmat edellyttävät ammattimuotoilijan/arkkitehdin osallistumista. 

Kevyemmin toteutettavia ratkaisuja voidaan tehdä itse. Esimerkiksi 
visuaaliset ideat on usein helppo tulostaa ja asentaa koulun tiloihin. 
Istumajärjestyksiin, ruokailun aikataulutukseen, tapoihin ja asenteisiin 
vaikuttavia tekijöitä on mahdollista muuttaa hyvinkin pienellä vaivannäöllä. 
Suunnitelmia suositellaan toteutettavaksi eri oppiaineiden yhteydessä (esim. 
kuvaamataito, tekninen työ, biologia, terveystieto, äidinkieli, matematiikka, 
kotitalous, aTK). 

Oppilaskunnat, koulun sisäiset julkaisut, keskusradio, ilmoitustaulut ja 
näyttelyt ovat erinomainen tapa jakaa tietoa ideoista sekä ratkaisuista, joita 
koulun omat muotoilutyöpajat ovat tuottaneet.

Innostavia ideointityöpajoja voidaan järjestää vuosittain, jolloin 
kouluruokailun kehittämisestä tulee pysyvä osa koulun osallistavaa toimintaa. 

Piirros: Henna 2C,  
Martinlaakson koulu.
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Kouluruokailuhankkeen tuloksia tarkastellessa herää 
kysymys; mitä seuraavaksi? Koostamamme manuaali 
toimi hyvänä alkupalana ja herätti nälän jatkaa visioin-
tia vielä pidemmälle. 

uskomme, että kouluruokailun muotoilu saavuttaisi kansallisesti tarpeeksi 
suuret mittasuhteet, jos Kouluruoka rokkaa! -hankkeen ympärille perustetaan 
nettifoorumi. Foorumi keräisi yhteen kiinnostavimmat kouluruokailuun 
liittyvät teemat ja tarjoaisi tietoiskuja kouluruoan kehittämisestä, 
antaen tarvittavat työkalut omatoimiseen kouluruokailun muotoiluun. 
Foorumi toimisi myös positiivisena keskustelualustana kouluruokailun 
sanoman rummuttamiselle. nettifoorumi olisi osa Kouluruoka rokkaa! 
-hankkeen seurantaa, jolla manuaalin vaikutuksia kouluissa pystyttäisiin 
dokumentoimaan ja seuraamaan. 

Hanke  
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Kouluruoka rokkaa! -hanke on osa Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelmaa, jossa 
muotoilua tehdään tutuksi julkisella ja kolmannella sektorilla. Hankkeen 
avulla ratkotaan yhteiskunnallisia haasteita, etsitään muotoilulle uusia 
käyttöalueita ja pyritään ilahduttamaan kansalaisten arkea. Ohjelma on 
osa World design Capital Helsinki 2012 -vuotta ja sen rahoittaa Suomen 
Kulttuurirahasto.

Projektitiimi:
Kansainvälinen designsäätiö: Päivi Hietanen
Vantaan Tilapalvelut: Marjaana Ponkala, Katri Ranki, Marjukka Myötämäki
Vantaan kaupungin sivistystoimi: Teea Markkula 
Vantaan kaupungin tilaajapalvelut: Liisa Sironen 
Vantaan kaupungin tilakeskus: Riitta Miettinen
Martinlaakson koulu: ursula Snellman, Sari Laurivuori-Toivola,  
Milma Karvonen, oppilaat: Joti Kaur, adama Kani, Hieu Trung, Murat Israpov, 
Chrisandra Penk, Marie Schentz, Rusalina Rannu, antti Mikkolainen, Milena 
Stefaniak Vili Korhonen, Helen Hamzaaghaei, Merika Kiurula, Sara Toma, 
Myrsky Vesala, Rasmus Pero, daniel Huotari, Rasmus Majlander, James Chali, 
aleksi Jalmanen, Riina Hurnasti, Senni Taina, Sade Rajakallio, Matilda nikula
design Studio Muotohiomo: Pekka Toivanen, Piritta Hannonen, Iikka airas, 
Sanna Viik, anni Hapuoja, Maria niemi
Valokuvat: Mait Jüriado

Yhteistyössä:

Kouluruoka rokkaa! -manuaali 
on luettavissa sähköisesti 
osoitteesta
http://muotoillutratkaisut.fi/ ja 
http://issuu.com/
vantaantilapalvelut/docs/
kouluruokarokkaa
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	Kouluruoan arvoketju
	Ravitsemussuositukset
	Hankintalaki
	Päätöksenteko
	Muut vaikuttimet

	Miten 
Muotoillaan?
	Osallistujat
	Muotoiluprosessi 
Martinlaakson koulussa
	Työpajat yhdessä

	Muotoilijan työkalupakki 
	Muotoiluprosessin 
lähtökohdat
	SWOT-analyysi
	Muotoiluprosessi

	Kouluruoka rokkaa! 
reseptit *
	Palvelu
	Tila
	Ilme


	yhteisöllisyys
	Äänimaailma/ 
musiikki
	Esimerkkilautanen
	Ruokasalista tuli Galleria!
	Kokkigalleria
	Käytöstavat 
kunniaan!
	Biojätemittari
	Oppilaiden 
äänitorvi
	Kotiväen 
Sherlock Holmes
	Menu-ständi
	Tutkimusmatka koulun keittiöön
	Kokkien terveiset kollegoille

	muotoilu-
polku
	3.
	Kertaus on opintojen äiti!
	Hanke 
kansalliseksi!


