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Ammattilainen ja ympäristö
Tässä osiossa kerrotaan niistä kestävän kehityksen haasteista, joita ammattilaiset ja yritykset kohtaavat
toimialasta riippumatta, ja periaatteista, joita voidaan soveltaa alalla kuin alalla. Oman alasi sisällöt alkavat
osiosta Kiinteistönhoitoala ja ympäristö.

Ammattilainen muuttuvassa maailmassa
Maailma on nopeasti muuttumassa. Öljyn ja raaka-aineiden hinnat nousevat, kun niiden varannot kuluvat
ja kysyntä kasvaa. Se kannustaa yrityksiä säästäväisyyteen mutta myös uusiin, nokkelampiin
toimintatapoihin. Asiakkaiden tietoisuus ympäristöstä ja eettisistä näkökohdista on kasvussa, olipa kyse
yksityisistä kuluttajista, yrityksistä tai julkisesta sektorista.
Vielä 2000-luvun alussa ajateltiin yleisesti, että ympäristöalaan erikoistuneet asiantuntijat ja insinöörit
ratkaisevat ympäristöongelmat. Nykyisin ymmärretään, että ratkaisun avain on monenlaisten toimijoiden
yhteistyö. Ympäristö on joka alan, joka yrityksen ja joka ammattilaisen asia.
Ympäristöosaava yritys minimoi omat haitalliset ympäristövaikutuksensa. Fiksuimmat ajattelevat kuitenkin
pidemmälle ja tarjoavat asiakkaalle ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta vähentämään turhaa energian ja
luonnonvarojen kulutusta. Tällaisia ratkaisuja etsivät yhä useammat asiakkaat. Ympäristöosaamisesta on
tullut osa ammattitaitoa ja kannattavaa yritystoimintaa.

Ympäristöosaavan ammattilaisen nyrkkisäännöt
Ympäristöasiat ovat usein laajoja ja monimutkaisia. Aina ei ole saatavilla riittävästi tietoa oikeiden
ratkaisujen tekemiseksi. Usein ei edes ole selvää vastausta, mikä olisi ympäristön kannalta paras
vaihtoehto.
Onneksi järjellä pääsee pitkälle. Vaikka eri toimialoilla on erilaiset ympäristövaikutukset, muutama
nyrkkisääntö pätee varsin hyvin kaikkeen toimintaan. Suunta on olennaisin, vaikka kaikkia kysymyksiä ei
osattaisi vielä ratkaista.
1. Katse kokonaisuuteen: elinkaariajattelu
Perinteisesti ympäristökysymyksiä on tarkasteltu organisaation oman toiminnan rajoissa: miten paljon
energiaa kuluu, mitä jätteitä ja päästöjä syntyy ja niin edelleen. Tämä onkin tärkeää, ja se on
ympäristövastuullisen toiminnan ensimmäinen vaihe.
Monilla aloilla suurin osa ympäristövaikutuksista on kuitenkin epäsuoria: ne syntyvät muualla kuin omassa
toiminnassaJos haluamme ottaa vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista kokonaisuutena ja saada
aikaan merkittäviä tuloksia, meidän täytyy tarkastella asiaa koko elinkaaren ajalta.
2. Kaikki hyöty irti: materiaalitehokkuus ja kierrätys
Luonnonvarojen käyttöönotto ja jalostaminen raaka-aineiksi ja edelleen tuotteiksi kuluttaa siis paljon
energiaa ja materiaaleja, jotka myös tuotetaan luonnonvaroista.
Kun luonnonvarat on kerran otettu käyttöön, niistä tulisikin ottaa kaikki hyöty irti. Tähän on olemassa
monia keinoja.
 Käytetään pitkään. Käyttämällä tuotteita pitkään säästetään luonnonvaroja ja energiaa.
Esimerkiksi laitteiden käyttöikää voi pidentää käyttämällä niitä ohjeiden mukaisesti, huoltamalla
säännöllisesti ja korjaamalla pikkuviat heti.
 Käytetään tehokkaasti. Luonnonvaroja ei kannata seisottaa varastossa. Materiaalitehokkuutta
on, että tuotetta käytetään paljon: käytetään työpaikalla yhteisiä työvälineitä, lainataan tai
vuokrataan niitä tuotteita, joita tarvitaan harvoin.
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Kierrätetään raaka-aineet. Kierrätysmateriaalista saadaan raaka-ainetta huomattavasti
helpommin kuin neitseellisistä luonnonvaroista. Kierrätys edistää luonnonvarojen tehokasta
käyttöä ja säästää energiaa ja rahaa.

3. Ei harakoille: Energiansäästö
Energia on yksi lähivuosikymmenten suurista kysymyksistä. Etenkin öljyn saatavuus heikkenee ja hinta
nousee. Samaan aikaan uusiutuvien energianlähteiden, kuten aurinko- ja tuulivoiman läpimurto tekee
tuloaan.
Olipa energianlähde mikä tahansa, energiansäästö merkitsee aina taloudellista säästöä. Energiaa voi
säästää esimerkiksi kiinteistön lämmityksessä ja ilmastoinnissa, sähkölaitteiden käytössä ja liikenteessä.
4. Turvallisuus - terveys - ympäristö
Ympäristöasiat kulkevat usein käsi kädessä ihmisen hyvinvoinnin kanssa. Ympäristöriski on usein myös
terveysriski, ja aina maineriski. Ihmisen ja ympäristön turvallisuutta edistävät esimerkiksi
 mahdollisimman myrkyttömien tuotteiden, kuten rakennusaineiden, sisustus- ja
huonekalumateriaalien ja kemikaalien valitseminen
 kemikaalien turvallinen säilyttäminen, käytön seuranta ja huolellisuus
 vaarallisten jätteiden oikea säilytys ja käsittely.
5. Ajattele asiakasta
Yritykset ovat olemassa asiakkaitaan varten ja asiakkaidensa varassa. Tiedätkö, mitä asiakas tarvitsee?
Myytkö hyötyä vai turhuutta? Tavoitteletko nopeaa voittoa vai pitkää asiakassuhdetta?
Ammattilaisena voit vaikuttaa jossain määrin myös asiakkaasi ympäristövaikutuksiin. Millaista tuotetta tai
palvelua suosittelet ja millä perustein? Neuvomalla asiakasta tuotteen valinnassa, käytössä ja
hävittämisessä voit auttaa häntä toimimaan ympäristöystävällisemmin ja tuvallisemmin.
Mihin voin vaikuttaa ammattilaisena
Pohdi mihin voit vaikuttaa omassa työssäsi:
 suunnitteluun, esimerkiksi raaka-ainevalintoihin
 hankintoihin
 kiinteistön energiankulutukseen
 laitteiden sähkönkulutukseen
 logistiikkaan - esimerkiksi turhien ajojen välttämiseen
 laitteiden ja muiden välineiden käyttöikään
 kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöön
 jätteiden lajitteluun
 vaarallisten jätteiden turvalliseen säilyttämiseen ja jatkokäsittelyyn
 asiakkaan ajatteluun ja toimintaan
 oman työpaikan talouteen
Miten voin vaikuttaa ammattilaisena
 ole ylpeä ammattitaidostasi: toimi parhaan tietosi ja taitosi mukaan
 käytä ammattilaisjärkeä
 ota selvää ja kerro muillekin
 kysy ja keskustele työpaikallasi

Ympäristövaikutukset
Ihminen vaikuttaa ympäristöön
Kaikella ihmisen toiminnalla on vaikutusta ympäristöön. Usein sanalla ympäristövaikutus viitataan ihmisen
aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin, ympäristöongelmiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että
toiminnallamme voi olla myös myönteisiä vaikutuksia.
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Ympäristöongelmia on ratkottu ainakin 1800-luvulta lähtien, jolloin saivat alkunsa esimerkiksi ilmanlaadun
ja vesistöjen suojelu. 1900-luvun loppupuoliskolta alkaen ympäristöasioihn on kiinnitetty jatkuvasti
enemmän huomiota. Länsimaissa ympäristön tila onkin monessa suhteessa selvästi parempi kuin vielä
parikymmentä vuotta sitten.
Monet ongelmat ovat kuitenkin siirtyneet tuotannon mukana halvan työvoiman maihin, ja niiden
mittakaava on kasvanut. Paikallisten ja alueellisten ympäristövaikutusten rinnalle ovat nousseet
maailmanlaajuiset uhkat.
Myös nykyisiin ympäristöongelmiin voidaan löytää helpotusta. Ratkaisut eivät ole ainoastaan
erikoistuneiden asiantuntijoiden ja insinöörien käsissä. Päin vastoin: useimmat ratkaisut riippuvat eri
alojen ammattilaisten, kuluttajien ja kansalaisten osallistumisesta.

Ympäristö vaikuttaa ihmiseen
Kun ihminen muuttaa ympäristöään, vaikutus kiertyy lopulta takaisin ihmiseen. Hengitysilman, veden ja
ravinnon laatu, jopa melu vaikuttavat terveyteemme. Ympäristökemikaalit kertyvät elimistöömme ja
voivat aiheuttaa sairauksia tai häiritä lisääntymistä. Taloutemme on riippuvainen luonnonvaroista,
esimerkiksi metsien ja kalakantojen uusiutumiskyvystä. Olemme osa ympäristöämme.

Suoria ja epäsuoria ympäristövaikutuksia
Ympäristövaikutukset voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin. Suoria ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi
tehtaan piipusta tai auton pakoputkesta tulevat ilmansaasteet. Etenkin teollisuuden suorat vaikutukset
ovat nykyään rikkaissa teollisuusmaissa varsin hyvin tiedossa ja hallinnassa.
Kaikilla toimialoilla on myös epäsuoria ympäristövaikutuksia, jotka voivat olla paljon merkittävämpiä kuin
suorat. Raaka-aineiden tuotanto saattaa tuottaa myrkyllisiä jätevesiä ja aiheuttaa terveyshaittoja toisella
puolella maailmaa. Kiinteistöjen lämmitys aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä, joiden vaikutus ilmastoon on osa
vähitellen etenevää, monimutkaista prosessia. Tällaisia epäsuoria ympäristövaikutuksia meidän on vaikea
tunnistaa ja tiedostaa.

Ympäristövaikutusten laajuus
Ympäristövaikutukset voivat olla paikallisia, alueellisia tai maailmanlaajuisia. Paikallisia
ympäristövaikutuksia ovat esimerkiksi kemikaalien saastuttama maaperä, ruuhkaliikenteen aiheuttama
huono ilmanlaatu tai voimalaitoksen päästölaskeuma lähiympäristöön.
Usein ympäristövaikutukset eivät jää paikallisiksi vaan leviävät laajemmalle alueelle. Kaivoksen
jätekemikaalit virtaavat vesistössä kauas alajuoksulle. Suomeen kulkeutuu ilmansaasteita KeskiEuroopasta, ja Itämeren tilaan vaikuttavat kaikkien rantavaltioiden jätevedet ja maatalous. Luonnon
monimuotoisuuden väheneminen näkyy usein alueellisesti, kun tietyt kasvi- ja eläinlajit harvinaistuvat tai
kuolevat sukupuuttoon.
Ympäristövaikutukset leviävät myös maailmanlaajuisesti. Esimerkiksi Kiinan suurkaupunkien saasteet
kiertävät ilmakehässä ympäri maapalloa, joskin laimentuen. Sademetsien hakkuut vaikuttavat koko
maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen. Ilmastonmuutos on globaali, monimutkainen ilmiö, jonka
monia syy- ja seuraussuhteita ei osata ennakoida.

Ympäristöongelmista lyhyesti
Happamoituminen. Eräät ilmansaasteet, kuten typpioksidi, typpidioksidi ja rikkidioksidi, aiheuttavat
happamoitumista. Ne liukenevat sadeveteen hapoiksi, ja vähitellen maaperä ja vesistöt muuttuvat
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happamammaksi. Se vaikuttaa kasveihin ja eläimiin, esimerkiksi järven kalakanta voi muuttua. Typpi- ja
rikkioksideja muodostuu erityisesti liikenteessä ja energiantuotannossa.
Ilmansaasteet vaikuttavat sekä paikallisella, alueellisella että globaalilla tasolla. Paikallisesti ilmanlaatu
vaikuttaa ihmisten terveyteen. Ilmansaasteet voivat olla kaasuja tai pienhiukkasia, jotka kulkeutuvat
hengittäessä keuhkoihin ja verenkiertoon. Ne voivat altistaa sydänsairauksille ja hengityselinsairauksille,
kuten astmalle. Jotkin ilmansaasteet, kuten rikkidioksidi ja typenoksidit, kulkeutuvat pitkiä matkoja ja
aiheuttavat esimerkiksi happamoitumista ja rehevöitymistä (typpi). 1990-luvulta lähtien lähinnä
länsimaissa on onnistuttu vähentämään tehokkaasti liikenteen ja teollisuuden päästöjä paremman
teknologian avulla.
Ilmastonmuutos. Ilmasto on muuttunut useita kertoja maapallon historiassa, myös ihmislajin
olemassaolon aikana. Tällä hetkellä meneillään oleva ilmastonmuutos on kuitenkin aiempia nopeampi ja
sen arvioidaan johtuvan pitkälti ihmisen toiminnasta. Esimerkiksi sademetsien laajamittaiset hakkuut ja
fossiilisten polttoaineiden käyttäminen vaikuttavat maapallon ilmakehän koostumukseen. Se puolestaan
muuttaa pitkällä aikavälillä eri alueiden sääolosuhteita, kuten lämpötiloja, tuulia sateita. Muuttuvat
olosuhteet vaikututtavat kasvillisuuteen ja eläimistöön sekä ihmisen terveyteen, turvallisuuteen ja
talouteen. Lue lisää: www.ilmasto-opas.org.
Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Luonnon monimuotoisuudella tarkoitetaan eliölajien (kasvien
ja eläinten) runsautta ja niiden elinympäristöjen monipuolisuutta, mutta myös lajien sisäistä perinnöllistä
vaihtelua. Perinnöllinen monimuotoisuus on tärkeää, jotta laji pysyy terveenä, ja jotta se voi selviytyä
esimerkiksi ympäristön muutoksista. Luonnon monimuotoisuus vähenee tällä hetkellä nopeammin kuin
koskaan maapallon historiassa. Ihminen muokkaa ympäristöään niin voimakkaasti, että kasvi- ja eläinlajien
elinympäristöt hupenevat ja pirstaloituvat erillisiksi saarekkeiksi. Luonto on arvo itsessään, mutta tällä
hetkellä maailmassa ollaan heräämässä myös luonnon suureen merkitykseen ihmisen terveydelle ja
taloudelle.
Melu vaikuttaa ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Melu voi vaikeuttaa työskentelyä, lepoa viestintää ja
oppimista ja aiheuttaa stressiä. Voimakas melu saattaa vaurioittaa kuuloa pysyvästi. Meluhaitat ovat
lisääntyneet etenkin kaupungeissa ja niiden suurin aiheuttaja on liikenne.
Otsonikato. Otsoni on kolmesta happiatomista muodostuva molekyyli. Sitä esiintyy luonnostaan lähinnä
15 - 25 kilometrin korkeudella ilmakehässä, missä otsonikerros suodattaa auringonvalosta
ultraviolettisäteitä. Näin se suojaa eliöitä auringon haitalliselta säteilyltä. 1970-luvulla huomattiin, että
otsonikerros oli heikkenemässä. Syyksi osoitettiin CFC-yhdisteet ja halonit, joiden käyttö kiellettiin
kansainvälisellä sopimuksella vuonna 1985. Otsonista puhutaan myös ilmansaasteiden yhteydessä. Sitä
muodostuu liikenteen päästöistä, ja hengitysilmassa se on myrkyllistä.
Rehevöityminen ymmärretään yleensä vesistön ongelmana. Jos vesistöön tulee jatkuvasti lisää ravinteita,
se alkaa rehevöityä. Levien ja muiden vesikasvien kasvu kiihtyy, ja vesi muuttuu sameammaksi. Samalla
kasvi- ja eläinlajisto muuttuu. Myös sinilevät voivat lisääntyä ja muodostaa laajoja massoja, joita usein
nimitetään kukinnoiksi. Osa sinilevistä on myrkyllisiä. Ravinteita tulee vesistöihin jätevesissä, maatalouden
valumina ja ilmansaasteissa.
Ympäristön kemikalisoituminen. Maailmassa on käytössä noin satatuhatta ihmisen tuottamaa kemikaalia,
ja uusia kehitetään jatkuvasti. Osa kemikaaleista on luokiteltu vaarallisiksi. Koska kemikaalit ovat luonnolle
vieraita, osa niistä hajoaa luonnossa hitaasti tai ei ollenkaan. Tällaiset kemikaalit kertyvät luontoon ja
ihmiseen aiheuttaen esimerkiksi terveysongelmia ja lisääntymishäiriöitä. Kyseessä eivät ole ainoastaan
teollisuuskemikaalit, vaan esimerkiksi kosmetiikassa käytetyt keinotekoiset hajusteet ja lääkeaineena
käytetyt hormonit kertyvät jätevesistä vesistöihin. Keinotekoisten kemikaalien lisäksi raskasmetallit
kuormittavat luontoa ja rikastuvat ravintoketjuissa.
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Elinkaariajattelu
Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan sen eri vaiheita alkaen raaka-aineiden tuottamisesta jä päätyen
käytöstä poistamiseen.
Jokainen elinkaaren vaihe kuluttaa energiaa ja materiaaleja, esimerkiksi erilaisia kemikaaleja, vettä ja
työvälineitä. Itse tuotteessa on vain murto-osa niistä luonnonvaroista, joita sen elinkaaren aikana kuluu.
Muu palautuu ympäristöön jätteinä tai päästöinä.
Energiaa ja materiaaleja tarvitaan esimerkiksi
 luonnonvarojen käyttöönotossa
 raaka-aineiden ja komponenttien tuotannossa
 kuljetuksissa ja jakelussa
 käytössä
 jätehuollossa

Myös palveluita voidaan tarkastella elinkaarinäkökulmasta: mitä raaka-aine- ja energiapanoksia tarvitaan
palveluprosessin eri vaiheissa? Mitä jätteitä ja päästöjä syntyy matkan varrella?
Kun tarkastellaan elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia, eri tuotteilla ja palveluilla korostuvat eri
vaiheet. Esimerkiksi ruokapalvelualalla raaka-ainetuotanto aiheuttaa suurimman ympäristökuormituksen,
ei keittiön toiminta. Rakennusten merkittävin ympäristövaikutus muodostuu niiden käyttövaiheessa,
erityisesti energiankulutuksesta. Siihen voidaan vaikuttaa rakennusteknisin keinoin ja huoltotoimenpiteillä.

Elinkaariajattelun hyödyt
Kun tiedetään, missä elinkaaren vaiheessa ympäristövaikutukset ovat suurimmat, osataan toimenpiteet
kohdistaa tehokkaasti oikeisiin asioihin.
Kattavan elinkaarianalyysin tekeminen tuotteelle tai palvelulle on työlästä ja kallista, eikä pienillä ja
keskisuurilla yrityksillä ole siihen usein mahdollisuutta. Sen sijaan ne voivat hyödyntää yleistä tietoa
toimialan keskeisistä ympäristökysymyksistä, olivatpa ne oman toiminnan suoria ympäristövaikutuksia tai
epäsuoria, elinkaaren eri vaiheissa muodostuvia ympäristövaikutuksia.
Ympäristöosaava ammattilainen -palvelussa on huomioitu kullekin alalle tyypillinen tuotteen tai palvelun
elinkaari. Se ohjaa kiinnittämään huomion olennaisimpiin ympäristökysymyksiin.
Viralliset ympäristömerkit kertovat, että tuotteen tai palvelun elinkaarenaikaiset
ympäristövaikutukset on huomioitu.
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Materiaalitehokkuus
Materiaalitehokkuus tarkoittaa toimia, joilla vähennetään luonnonvarojen kulutusta samalla kun
huolehditaan siitä, että tuotteen tai palvelun laatu ei huonone vaan saattaa jopa parantua.
Toisaalta materiaalitehokkuus merkitsee sitä, että tuotteista otetaan kaikki hyöty irto niiden käyttöiän
aikana. Näin ei hukata niitä luonnonvara- ja energiapanoksia, jotka on käytetty sen valmistukseen,
jakeluun ja aikanaan jätehuoltoon.

Materiaalitehokkuus käytännössä
Käytetään pitkään
Monien tuotteiden käyttöikää voi pidentää käyttämällä niitä ohjeiden mukaisesti, huoltamalla
säännöllisesti ja korjaamalla viat heti.
Suuri osa kuluttajatuotteista tuotetaan halvan työvoiman maissa. Siksi esimerkiksi laitteiden
korjauttaminen Suomessa voi tulla kalliimmaksi kuin uuden tuotteen hankinta. Mutta jos asiaa katsotaan
laajemmin, niin huolto- ja korjauspalvelut työllistävät usein paikallisia pienyrityksiä. Palveluiden käyttö
vahvistaa näin lähialueen taloutta, minkä hyödyt kiertyvät lopulta alueen asukkaiden ja yritysten hyväksi.
Monet tuotteet suunnitellaan nykyään varta vasten lyhytikäisiksi ja niiden korjaaminen tehdään vaikeaksi.
Tämä toimintatapa on valmistajan kannalta edullinen niin kauan, kuin halpoja raaka-aineita ja puoliilmaista työvoimaa on saatavilla. Tilanne saattaa kuitenkin muuttua. Raaka-aineiden kallistuvat ja osaavan
työvoiman arvostus on taas kasvamassa. Myös kuluttajien asennemuutos näkyy jo länsimaissa.
Jos yrityksellä on tuotannollista toimintaa, on laatu kilpailutekijä. Suomalainen tuote voi harvoin kilpailla
halvimmalla hinnalla, mutta parhaalla laadulla kyllä. Yritys voi ottaa vastuun tuotteesta koko sen käyttöiän
ajalta tarjoamalla esimerkiksi monivuotisen takuun ja huoltopalvelun.
Käytetään tehokkaasti
Varastossa pölyttyvä hankinta on luonnonvarojen tuhlausta. Esimerkiksi henkilöauto seisoo parkissa 92%
elinkaarestaan. Kotitalouksissa porakonetta käytetään keskimäärin 8 minuuttia vuodessa. Voisiko yritys
toimia toisin - ja voisiko siitä tehdä jopa liiketoimintaa?
Koska yritykset toimivat yleensä rationaalisemmin ja kustannustehokkaamin kuin kotitaloudet, turhia
hankintoja tehdään niissä vähemmän. Silti voi miettiä, onko omassa yrityksessä tai omalla työpaikalla
laitteita tai muita välineitä, joita käytetään vain satunnaisesti.
Olisiko kustannustehokkaampaa vuokrata laite tarvittaessa? Tai voisiko yritys laajentaa omaa toimintaansa
tuotteiden myymisestä myös niiden vuokraamiseen?
Kierrätetään raaka-aineet
Kierrätetystä materiaalista saadaan uutta raaka-ainetta huomattavasti helpommin kuin neitseellisistä
luonnonvaroista. Kierrätys edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä ja säästää energiaa ja rahaa.
Kierrätettyjen raaka-aineiden arvostus ja hinnat ovatkin jatkuvasti nousseet.
Kierrätyksen lisäksi nykyään puhutaan jätteen energiakäytöstä yhtenä jätteen hyötykäytön muotona.
Jätteellä voidaan osittain korvata fossiilisia polttoaineita polttolaitoksissa. Materiaalitehokkuuden kannalta
energiakäyttö on huonompi vaihtoehto kuin kierrätys. Esimerkiksi paperikuitu voi kiertää viisi tai kuusi
kertaa, mutta tämä mahdollisuus menetetään, jos paperia ei lajitella paperinkeräykseen.
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Materiaalitehokkuutta elinkaaren eri vaiheissa
Materiaalitehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet voivat kohdistua suoraan organisaation omaan
toimintaan. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, kun käytetään raaka-aineita säästeliäästi ja minimoidaan
hävikki tuotantoprosesseissa.
Toimenpiteet voivat myös kohdistua oman tuotteen tai palvelun elinkaaren aiempiin tai myöhempiin
vaiheisiin. Voidaan valita raaka-aineet, joiden tuotanto kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän
ja/tai jotka kestävät käyttöä. Tämä vaatii usein aikaa, perehtymistä ja tuotekehittelyä, jotka voidaan nähdä
investointina samalla tavalla kuin laitteiden hankinta tai toimitilojen laajentaminen.
Yrityksellä voi olla mahdollisuus pidentää tuotteen elinkaarta myös sen loppupäästä. Tuote suunnitellaan
mahdollisimman kestäväksi ja monikäyttöiseksi. Tuotteelle voidaan antaa takuu ja tarjota asiakkaalle
huolto- ja korjauspalvelua. Myös asiakkaan neuvominen tuotteen oikeassa käytössä on
materiaalitehokkuutta, jos se auttaa asiakasta pitämään tuotteesta hyvää huolta.
Joskus yritys voi tarjota tuotteitaan paitsi myyntiin, myös vuokralle. Tämä on hyvä vaihtoehto etenkin
kalliiden mutta kohtuullisen harvoin käytettävien tuotteiden kohdalla. Tällöin vuokraustoiminta saattaa
olla kannattavampaa kuin myynti.

Hyvät hankinnat
Hankinnat ovat keskeisessä roolissa yrityksen materiaali- ja energiatehokkuudessa. Samoilla toimenpiteillä
saavutetaan usein taloudellista säästöä.
Ennen hankintaa
Varastot inventoidaan ennen kuin hankitaan uutta. Hankintaan laadukkaita, kestäviä, ehkä monikäyttöisiä
tuotteita. Tuotteen käytännöllisyyttä osaavat usein arvioida parhaiten ne työntekijät, jotka sitä käyttävät tai huonossa tapauksessa eivät käytä.
Harkitaan yhteiskäyttöä: oman organisaation sisällä useampi henkilö voi käyttää samaa tulostinta tai
monia työkaluja. Harvoin tarvittavia laitteita ja työvälineitä voi usein vuokrata, mikä voi olla edullisempaa
kuin hankintakustannus.
Elinkaariajattelu hankinnoissa
Elinkaariajattelu voidaan ulottaa taloudelliseen tarkasteluun. Jos teet tarjouspyyntöjä tai
hankintapäätöksiä, arvioi taloudellisuutta koko käyttöiän ajalta: esimerkiksi laatua, energiankulutusta,
kestävyyttä, huollon ja korjauksen tarvetta ja kustannuksia, jätehuoltokustannuksia.
Monikäyttöinen laite saattaa korvata useamman erillisen laitteen hankinnan. Halvimman vaihtoehdon
käyttöikä voi jäädä lyhyeksi ennen kuin tuote särkyy ja ollaan uuden hankinnan edessä. Tällainen
tarkastelu voi osoittaa, että hankintahinnaltaan kalliimpi tuote on pitemmällä aikavälillä edullisempi ja
"maksaa itsensä takaisin" säästöinä.
Lue lisää materiaalitehokkuudesta yrityksissä Motivan verkkosivuilta:
http://motiva.fi/toimialueet/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_parantaminen_yrityksissa
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Tee hyvä tarjous!
Kun myyt laadukasta tuotetta tai palvelua, tuo esiin pitemmän aikavälin hyödyt ja säästöt. Konkreettiset
laskelmat ja elävän elämän esimerkit ovat parasta viestintää.
Mikä on esimerkiksi energiatehokkaamman ja laadukkaamman mutta hankintahetkellä kalliimman laitteen
takaisinmaksuaika - aika jolloin säästöt ylittävät hankintaan tehdyn investoinnin?

Ympäristömerkit
Viralliset ympäristömerkit ja EU:n energiamerkintä ovat hyvä apu hankinnoissa. Niihin liittyy laatu- ja
ympäristökriteereitä, joiden toteutumista valvoo puolueeton, virallistettu toimija. Myös luomutuotteille,
reilulle kaupalle ja eräille muille tuoteryhmille on on olemassa kriteereitä ja merkkejä, joita valvoo
viranomainen tai järjestö.
Luotettavien ympäristömerkkien rinnalla on kirjava joukko erilaisia pakkausmerkintöjä, joilla valmistajat
haluavat luoda vaikutelmaa ympäristömyönteisyydestä. Jotkin järjestöt myöntävät tuotteelle logonsa
käyttöoikeuden, jos valmistaja lahjoittaa myydyistä tuotteista pienen osuuden, esimerkiksi joitakin
senttejä järjestön ympäristönsuojelutyöhön. Lahjoitukset ovat toki hyvä asia, mutta tuotteen
ympäristövaikutuksista ne eivät kerro.

Viralliset ympäristömerkit
Pohjoismainen ympäristömerkki eli joutsenmerkki on Suomessa parhaiten tunnettu virallinen
ympäristömerkki. Merkki voidaan myöntää sellaisille tuotteille ja palveluille,
joille on laadittu kriteerit. Tällaisia ovat tuoteryhmistä esimerkiksi maalit ja
lakat, pesuaineet, paristot ja toimistolaitteet. Palveluista hotellit, ravintolat,
kauppa ja painopalvelut.
Merkin myöntäminen perustuu ympäristökriteereihin, jotka kohdistuvat
koko elinkaareen raaka-aineista jätehuoltoon. Ympäristönäkökohtien lisäksi
huomioidaan laatu, jonka on oltava vähintään yhtä hyvä kuin muilla
vastaaville tuotteilla.
Merkin vaatimukset asetetaan siten, että enintään 20-30 prosenttia ryhmän
tuotteista/palveluista pystyy läpäisemään ne. Vaatimuksia kiristetään aika ajoin tekniikan ja
valmistusmenetelmien kehittyessä. Näin yritysten täytyy seurata aikaansa ja olla aina parhaimmiston
joukossa, jos ne mielivät saada tuotteelleen virallisen ympäristömerkin.
Samalla periaatteella toimii EU-ympäristömerkki. Molemmista vastaa Suomessa
Motivan alaisuudessa toimiva Ympäristömerkintä.
Yritys voi anoa joutsenmerkkiä tai EU-ympäristömerkkiä tuotteelleen tai palvelulleen.
Se on vapaaehtoista ja merkin käyttäminen on maksullista. Myös merkitsemättömien
tuotteiden joukossa voi siis olla yhtä hyviä, mutta niiden arvioiminen on maallikolle
vaikeaa.

TCO on kansainvälinen kestävän kehityksen sertifikaatti IT-tuotteille. Sen
kriteerit koskevat tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksia,
laitosten yhteiskuntavastuuta ja sosiaalisia oloja. Myös ergonominen
muotoilu ja käyttäjäturvallisuus on huomioitu.
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Energiamerkit
EU-maissa käytössä oleva yhtenäinen energiamerkintä antaa vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa
kotitalouslaitteiden energiankulutuksesta.
Tällä hetkellä energiamerkintä on pakollinen yhdeksässä laiteryhmässä:
 kylmäsäilytyslaitteissa
 pyykinpesukoneissa
 kuivaavissa pesukoneissa
 kuivausrummuissa
 astianpesukoneissa
 lampuissa
 uuneissa
 ilmastointilaitteissa
 televisioissa

Kansainvälinen Energy Star -merkintä voidaan myöntää toimistolaitteille,
joiden energiankulutus on keskimääräistä matalampi. Tällaisia tuotteita on
tarjolla kaikilla suurilla tietokonevalmistajilla.
Henkilöautojen energiamerkintä auttaa vertaamaan luotettavasti automallien
polttoaineenkulutus- ja päästötietoja. Merkinnän käyttö Suomessa on vapaaehtoista.

Luomumerkit
Luomu - valvottua tuotantoa on suomalaisten viranomaisten myöntämä virallinen merkki. Se
takaa, että vähintään 95 % tuotteen ainesosista on tuotettu luonnonmukaisesti.
Geenimuunneltuja raaka-aineita ei saa olla. Tuote voi olla kotimainen tai ulkomainen. Merkki
perustuu EU:n luomuasetukseen.
EU:n luomumerkki noudattaa samoja kriteerejä kuin Luomu-merkki. Sen käyttö on
pakollista EU:ssa valmistetuissa, valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Muualta
tuoduissa tai pakkaamattomissa tuotteissa merkki on vapaaehtoinen.
Luomuliiton Leppäkerttumerkki voidaan myöntää kotimaisille luomutuotteille. EU:n kriteerien
lisäksi tuotteen tulee täyttää Luomuliiton tuotantoehdot.

Demeter-merkillä merkityissä tuotteissa ainesosista 90 % on Biodynaamisen
yhdistyksen tuotantoehtojen mukaisesti tuotettuja. Tuotteiden tulee lisäksi täyttää
EU:n luomuasetuksen ehdot.

Reilun kaupan merkki
Reilun kaupan tavoitteena on taata kehitysmaiden viljelijöille ja työläisille kohtuullinen korvaus
työstään. Tuottajille maksettava takuuhinta ei heittele maailmanmarkkinoiden mukaan. Lisäksi
maksetaan Reilun kaupan lisää, joka on tarkoitettu paikallisyhteisön hankkeisiin. Järjestelmä
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vaatii tuottajilta sitoutumista ympäristömääräyksiin ja ihmisoikeussopimuksiin. Järjestelmästä vastaa
Fairtrade Labelling Organizations International (FLO).

Jätteet
Suomessa syntyy vuosittain yli 70 miljoonaa tonnia jätettä: noin 14 000 kiloa jokaista asukasta kohti.
Jätettä muodostuu tuotteiden ja materiaalien elinkaaren kaikissa vaiheissa raaka-aineen tuotannosta
alkaen. Valmistusprosesseissa syntyy paljon jätettä, samoin energian tuotannossa. Tuote itsessään on vain
pieni osa sen elinkaarenaikaisesta jätemäärästä.
Jätteet voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista ja terveyshaittoja. Erityisesti vaaralliset jätteet ovat
haitallisia sekä ihmisen terveydelle että luonnolle. Hankinnoissa ja tuotteiden valmistusprosesseissa
kannattaa suosia mahdollisuuksien mukaan sellaisia tuotteita ja raaka-aineita, joista ei synny vaaralista
jätettä. Vaaralliset jätteet vaativat aina erillisen, asianmukaisen käsittelyn.
Myös jätteiden kuljettamisesta, kierrätyksestä ja käsittelystä aiheutuu erilaisia päästöjä. Siksi jätteen
synnyn ehkäisy on paras vaihtoehto.
Arvokas jäte
Asenteemme jätteeseen on muuttunut. Aiemmin jätteet nähtiin pelkästään haittana, joka siirrettiin pois
tieltä kaatopaikoille. Nykyään ajatellaan, että jäte on raaka-ainetta, ja sen arvo on kasvamassa sitä mukaa,
kun luonnonvarojen ja energian hinnat nousevat. Jo nyt joistakin jätteistä käydään suorastaan kilpailua.
Halutuimpia ovat esimerkiksi paperi ja metallit.
Jos jätettä ei ole mahdollista kierrättää raaka-aineeksi, se saattaa soveltua energialaitoksen polttoaineeksi,
jolla voidaan korvata esimerkiksi kivihiiltä. Muovissa, jonka kierrätys on usein vaikeaa, on korkea energiaarvo, onhan se valmistettu öljystä. Vuonna 2007 noin 40 prosenttia jätteestä hyödynnettiin joko
materiaalina tai energiana.
Jätelaki koskee jokaista
Jätelaki koskee sekä kotitalouksia että organisaatioita. Yritys tai yhteisö on vastuussa jätteistään. Sen tulee
tunnistaa, lajitella ja varastoida jätteet oikein ja toimittaa ne asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.
Lain tavoitteena on ennen kaikkea vähentää kaatopaikoille joutuvan jätteen määrää ja haitallisuutta ja
lisätä hyötykäyttöä.
Jätelaki koskee tuotteiden elinkaaren kaikkia vaiheita, alkaen tuotesuunnittelusta. Myös tuotteiden
valmistuksessa, jakelussa ja käytössä on pyrittävä ehkäisemään jätteen syntyä. Jätelaki pyrkii siis
materiaalitehokkuuteen.
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Kun jätettä syntyy, jätelaki asettaa toimenpiteet paremmuusjärjestykseen (ns. etusijajärjestys), jonka
mukaan jokaisen tulee toimia.

Ohjeet jätehuoltoon omasta kunnasta
Jätelaissa määritellään keskeiset periaatteet, mutta kunta antaa tarkemmat jätemääräykset ja ohjeet. Eri
kunnissa ja alueilla jätehuolto on järjestetty eri tavoin, joten valtakunnallisia, kaikille yhteisiä ohjeita ei
voida antaa. Siksi on tärkeää tuntea paikalliset jätehuoltomääräykset. Määräykset koskevat sekä
kotitalouksia että yrityksiä ja yhteisöjä. Määräysten lisäksi kunnat ja kuntien muodostamat jäteyhtiöt
tarjoavat runsaasti ohjemateriaalia ja neuvontaa eri kohderyhmille.
Tuottajanvastuu
Joidenkin tuoteryhmien kohdalla on päätetty, että tuotteen tuottaja ja maahantuoja vastaavat jätehuollon
järjestämisestä ja sen kustannuksista. Suomessa tuottajanvastuu koskee sähkö- ja elektroniikkalaitteita,
romurenkaita, romuajoneuvoja, keräyspaperia, pakkauksia sekä paristoja ja akkuja. Näiden tuottajat ja
maahantuojat ovat velvollisia huolehtimaan keräysjärjestelmästä, eikä jätteen tuojalta saa periä maksua.
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Paperi: Paperinkeräys Oy
Ajoneuvo- ja teollisuusakut: Akkukierrätys Pb Oy
Sähkö- ja elektroniikkaromu: SER-tuottajayhteisö SERTY
Käytöstä poistetut renkaat: Suomen Rengaskierrätys. Vanteettomat renkaat voi viedä veloituksetta
kierrätykseen mihin tahansa renkaita myyvään liikkeeseen. Mikäli renkaissa on vanteet, ne voi viedä
Kuusakoski Oy:n toimipisteisiin. Renkaita ei saa viedä kaatopaikalle.
Lähimmät keräyspisteet löydät Kierrätys.info-palvelusta. Koko maan kattavaa palvelua pitävät yllä
tuottajayhteisöt ja kuntien jätelaitokset.
Paristoja ja pienakkuja otetaan vastaan niitä myyvissä kaupoissa.

Jätehuollon käsitteitä
Jäte on aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa tai on velvollinen poistamaan
käytöstä.
Jätteen synnyn ehkäisyä on esimerkiksi tuotteiden huolto ja korjaaminen, pitkäikäisten ja laadukkaiden
hankintojen tekeminen, yhteiskäyttö kuten vuokraus sekä uudelleenkäyttö. Tavoitteena on, että tuotteita
käytetään pitkään ja jätettä muodostuu kotitaloudessa tai organisaatiossa mahdollisimman vähän.
Hyötyjäte on jätettä, jota voidaan hyödyntää sellaisenaan (uudelleenkäyttö), uusien tuotteiden
materiaalina (kierrätys) tai energiantuotannossa. Hyötyjätettä ovat muun muassa paperi ja pahvi, lasi ja
metalli, biojäte ja tekstiilijäte. Hyötykäyttö edellyttää yleensä jätteiden lajittelua eri jätejakeisiin.
Kierrätys merkitsee jätteen tai sen osan käyttämistä jonkin uuden tuotteen raaka-aineena. Paperin ja
kartongin, metallien, lasin ja biojätteen kierrätys on yleensä hyvin järjestetty. Muovien ja tekstiilien
kierrättäminen on haastavampaa. Kierrätyksestä käytetään joskus myös nimitystä uusiokäyttö.
Uudelleenkäytössä tarpeettomaksi käyneelle tai rikkinäiselle esineelle etsitään uusi käyttäjä tai
käyttötarkoitus sen sijaan, että se poistetaan käytöstä jätteenä tai kierrätetään raaka-aineeksi. Usein
käytämme arkikielessä kierrätys-sanaa myös tässä merkityksessä. Esimerkiksi romuautosta voidaan ottaa
uudelleenkäyttöön varaosiksi sopivia osia, ja muu metalli kierrätetään sulattamalla.
Vaarallinen jäte (aiemmin ongelmajäte) on jätettä, joka voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai
ympäristölle ja joka vaatii erityisen käsittelyn. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi monet kemikaalit,
raskasmetallit, loisteputket ja energiansäästölamput, akut ja monet paristot ja lääkkeet.
Lue lisää: www.vaarallinenjate.fi
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Ruokapalvelut ja ympäristö
Ammattikeittiöillä on tärkeä rooli koko elintarvikeketjun kestävyyden kehittämisessä. Ammattikeittiöiden
valinnat vaikuttavat koko elintarvikeketjuun aina alkutuotannosta kuluttajan lautaselle asti. Ympäristöpassi
valmennusaineisto ja osaamistesti johdattavat sinut ruokapalvelun ympäristöasioihin.
Meidän suomalaisten kulutuksen ympäristövaikutuksista noin kolmannes aiheutuu ruokailusta. Ruoan
hankkiminen ja laittaminen itse on toistaiseksi ollut helpoin tapa vaikuttaa syömänsä ruoan
ympäristövaikutuksiin. Suurin osa ihmisistä syö kuitenkin säännöllisesti ammattikeittiöiden valmistamia
aterioita koulussa, työpaikkaruokailussa, sairaalassa, ravintolassa. Ammattikeittiöillä on hyvät
mahdollisuudet ohjata asiakkaitaan tekemään kestävämpiä valintoja.
Asiakkaiden mielenkiinto ruoan ympäristövaikutuksia ja eettisyyttä kohtaan lisääntyy jatkuvasti.
Ammattikeittiön ympäristövastuullinen toiminta voi olla merkittävä etu kilpailussa asiakkaista.
Ympäristöasioihin panostaminen tuottaa keittiölle myös kustannussäästöjä ja parantaa tuottavuutta.

Ruokapalvelut osana kulutusta
Elintarvikkeiden osuus suomalaisten kulutuksesta on vähentynyt jatkuvasti raha-arvoltaan. Ruoka on
kuitenkin ympäristökuormituksen näkökulmasta asumisen ja liikkumisen ohella yksityisen kulutuksen
merkittävimpiä alueita.

Ruoanvalmistus arkena kodeissa vähenee koko ajan ja ammattikeittiöiden tuottamien aterioiden
odotetaan yhä enemmän nousevan elintarviketeollisuuden tuotteiden rinnalle ja vaihtoehdoksi käynnille
vähittäiskaupassa. Kohtuuhintaisten jokapäiväisten ruokapalvelujen tarve lisääntyy. Ruoan lisäksi asiakkaat
haluavat sosiaalisia kontakteja.

YMPÄRISTÖOSAAVA.fi – Ympäristöosaava ammattilainen / Opiskeluaineisto Ruokapalveluala

15

Ruoan osuus suomalaisten ympäristökuormasta on suuri. Noin kolmasosa kulutuksen
kaikista ympäristövaikutuksista aiheutuu ruoasta.

Suuri osa suomalaisista on ruokapalvelujen piirissä
Joukkoruokailu on keskeinen osa suomalaista ruokakulttuuria. Sen malli on lähtöisin laitosruokailusta,
kuten armeijan, vankiloiden, sairaaloiden ja koulujen keittiöistä. Julkiset ja yksityiset ruokapalvelut ovat
tärkeitä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Erityisesti suomalainen maksuton kouluruokailu on
kansainvälisessä mittakaavassa ainutlaatuinen järjestelmä. Ravintolapalveluja on Suomessa tarjottu jo
1200-luvun lopulta alkaen.
Suomen ammattikeittiöt valmistavat noin 810 miljoonaa ruoka-annosta vuodessa eli 2,2 miljoonaa ateriaa
päivässä. Näistä reilu puolet valmistetaan julkisissa keittiöissä (päiväkodit, koulut, sairaalat, vanhainkodit
ym.), yli kolmasosa kahviloissa ja ravintoloissa ja alle kymmenesosa henkilöstöravintoloissa. Keskimäärin
joka kolmas suomalainen käyttää päivittäin erilaisia ateriapalveluja ja ne kuuluvat suomalaisten arkeen
lapsuudesta vanhuuteen. Työssäkäyvistä suomalaisista lähes puolet syö ammattikeittiön valmistaman
lounaan.
Ympäristönäkökulma vaikuttaa lisääntyvässä määrin ruokavalintoihin ammattikeittiöissä ja asiakkailla.
Ruokapalvelujen kehittämisessä on tärkeää ottaa selvää, mitä asiakkaat pohtivat vastuullisista
ruokavalinnoista ja millä perusteella he niitä tekevät. Ruoan ympäristövaikutuksista puhutaan yhä
enemmän. Ammattikeittiöiden kannattaakin panostaa ympäristövastuullisuuteen ja tuoda sitä esille myös
markkinoinnissa. Monen kaupungin strategiaan on esimerkiksi jo kirjattu ympäristöasioiden huomioiminen
myös ruokapalvelussa ja sen hankinnoissa.
Raaka-ainevalinta, joka kotikeittiössä olisi vaikutuksiltaan vähäinen voi
ammattikeittiössä muodostaa merkittäviä ympäristösäästöjä.

Ammattikeittiötoimintaa koskeva lainsäädäntö pyrkii takaamaan ruoan turvallisuuden, mutta kestävän
kehityksen mukaisen ruokatarjonnan ja -palveluiden kehittäminen edellyttää keittiöalan ammattilaisilta
aloitteellista ympäristötyötä. Tavoitteena on tilanne, jossa ammattilaiset tekevät kestäviä valintoja ja
viestivät niistä asiakkaille. Tällöin myös asiakkaalla on mahdollisuus valita kestäviä ruokapalveluja.

Kulutustottumukset
Viime vuosikymmeninä elintarvikkeiden kulutus on kasvanut. Ruokaa sekä syödään että heitetään meillä
pois aiempaa enemmän, samaan aikaan osassa maapalloa kärsitään nälästä.
Ruokahävikkiä vähentämällä leikataan tehokkaasti elintarvikkeiden koko elinkaaren
aikaisia ympäristövaikutuksia. Arviot ruoan hävikistä koko elintarvikeketjussa
vaihtelevat 25-50 % välillä
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Ruokailutottumukset ovat muuttuneet ja niitä voidaan muuttaa
Elintarvikkeiden kulutuksen muutokset ovat olleet monin tavoin haitallisia ympäristön kannalta:
Kohonneen elintason seurauksena erityisesti lihan, juuston ja jogurtin kulutus on kasvanut, samalla kun
rukiin ja perunoiden kulutus on selvästi vähentynyt. Vihannesten, marjojen ja hedelmien käyttö on
kasvanut, mutta kyse on ollut lähinnä kasvihuone- ja tuontivihanneksista ja tuontihedelmistä. Avomaalla
tuotettujen juuresten ja marjojen kulutus on samaan aikaan vähentynyt.

Lisätietoja eri vuosien ravintotaseista: http://www.maataloustilastot.fi/tilasto/14

Sama kehitys on ollut nähtävissä ruokapalveluiden tarjonnassa. Tuontiruoan osuuden ammattikeittiöissä
on arvioitu olevan suurempi kuin kotitalouksissa. Ammattikeittiöissä on esimerkiksi viime vuosina tarjottu
runsaammin kalaa, mutta kulutuksen kasvu on perustunut ulkomailta tuotuun kalaan ja kalatuotteisiin.
Näiden käyttö on suurtalouksissa kaksinkertaistunut.
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Ruokapalveluiden kehittyminen
Etenkin julkisen sektorin ammattikeittiöt ja ruokapalveluketjut ovat viime vuosina pyrkineet keskittämään
toimintansa yhä suurempiin tuotantoyksiköihin. Ateriat kootaan pitkälle jalostetuista raaka-aineista;
puolivalmisteista ja komponenttituotteista. Tehokkuutta haetaan ulkoistamalla kannattamattomat
toiminnot, kuten raaka-aineiden esikäsittely, ruokien esivalmistus ja erityisruokavalioiden valmistaminen.
Tietoa siitä, että ruoanvalmistuksen keskittäminen vähentäisi ruokapalvelukokonaisuuden
energiankulutusta ja ympäristökuormitusta ei ole. Keskittäminen voi säästää keittiöneliöitä ja tehostaa
laitteiden käyttöä, mutta toisaalta lisätä valmistetun ruoan säilytyksen, jakelun ja uudelleenlämmityksen
energiankulutusta.
Ruotsissa on alettu luopua suurista keskuskeittiöistä ja siirrytty jälleen pienempiin valmistuskeittiöihin.
Taloudellisia säästöjä ei suuryksiköistä saatukaan kuten toivottiin. Samalla on lisääntynyt kestäviin
ruokahankintoihin panostaminen esimerkiksi kasvisruokavaihtoehtoja lisäämällä.

Lue lisää: http://ruoka.ts.fi/uutiset/ruuanvalmistus-siirtyy-yha-useammin-keskuskeittioille/

Tavoitteena ruoan laatu vai tuotannon tehokkuus - vai molemmat?
Ruoantuotannon keskittämisen kehityssuunta on haasteellinen myös paikallisten raaka-aineiden ja
kansallisen ruokakulttuurin kannalta. Suurten yksiköiden tarvitsemia raaka-aineita ja puolivalmisteita on
tuotu entistä enemmän ulkomailta, sillä lähituottajat eivät ole heti pystyneet tarjoamaan tarvittavia raakaainemääriä.
Paikallinen ruoantuotanto on tärkeää muun muassa huoltovarmuuden ja alueellisen ruokakulttuurin
kannalta. Kun tuotevalikoimat yhtenäistyvät kansainvälisellä tasolla, huolena on, katoavatko ruoan
kansalliset erityispiirteet? Pystytäänkö ruoan laatu pitämään korkeana? Kuinka varmistetaan ruoan
saatavuus kriisiaikoina, alkutuotannon vastuullisuus ja tuotteiden alkuperän jäljitettävyys?
Nykyään eri maiden ruokavaliot painottuvat yhä enemmän samoihin raaka-aineisiin. Paikalliset ruokaaineet ovat vähentyneet ruokalautasilta viimeisten 50 vuoden ajan. Maailmanlaajuisesti ruokavaliomme
pohjana ovat entistä enemmän soija, auringonkukka ja palmuöljy. Kassavan, hirssin, bataatin ja durran
käyttö on vähentynyt merkittävästi. Vehnä, riisi, maissi ja peruna ovat sen sijaan säilyttäneet asemansa.
Lue lisää Pnas-lehden (3/2014) artikkelista:
http://www.pnas.org/content/early/2014/02/26/1313490111.full.pdf+html?sid=1740233d-ae97-44a4-a6b7b4b1c48a8ff5

Ammattikeittiöt luovat ympäristövastuullista ruokakulttuuria
Raaka-aineiden ympäristövastuullisuus, tuoreus ja paikallisuus alkavat olla jo kilpailuvaltteja. Asiakkaiden
tuotetietoisuus ja kiinnostus luomu- ja lähiruokaan on kasvanut. Ravintoloissa on alettu nostaa esiin raakaaineiden alkuperää ja monissa julkisissa ruokapalveluissa hankintoja on muutettu kestävämmiksi
esimerkiksi hankkimalla enemmän luonnonmukaisesti ja paikallisesti tuotettuja raaka-aineita.
Ammattikeittiöt voivat ratkaisuillaan muuttaa ruokakulttuuria nykyistä ympäristövastuullisempaan
suuntaan. Kestävien ruokatottumusten edistäminen on ammattikeittiöiden tärkeimpiä ympäristötekoja.
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Ruokapalveluiden ympäristövaikutukset
Ruokapalveluiden ympäristövaikutuksista arviolta kaksi kolmasosaa syntyy ruoan raaka-ainetuotannossa.
Ruoan valmistaminen ja siihen liittyvät toimet muodostavat noin kolmanneksen ruokapalvelujen
ympäristökuormasta.

Alkutuotanto kuormittaa eniten
Ilmastonmuutosta aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä pääosa syntyy ruoan alkutuotannossa, noin
kolmasosa keittiön energiankulutuksesta ja joitakin prosentteja kuljetuksista. Ammattikeittiön kautta
kulkevan ruokaketjun vesistökuormitus aiheutuu pääosin alkutuotannossa. Myös keittiön jätevesistä
aiheutuu vesiä rehevöittävää kuormitusta. Alkutuotannossa käytetään usein merkittäviä määriä haitallisia
kemikaaleja. Myös keittiön astiahuollossa ja puhtaanapidossa käytetetään kemikaaleja, jotka lopulta
joutuvat vesistöihin. Jätteitä syntyy keittiön toiminnan lisäksi raaka-aineketjun kaikissa muissakin
vaiheissa.
Ruokapalveluissa voidaan vähentää ympäristön kuormitusta
 vähentämällä ruoan hävikkiä varastoinnissa, valmistuksessa, tarjoilussa ja lautaselta
 käyttämällä raaka-aineita, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisemmät (luomu- ja lähiruoka)
 vähentämällä keittiössä energian, veden ja kemikaalien kulutusta sekä jätteiden syntyä ja
kuljetuksia
 ohjaamalla asiakkaita valitsemaan ja kokoamaan ympäristövastuullisia aterioita ja välipaloja
Ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, mistä ammattikeittiön ympäristötyö pitäisi aloittaa. Osa
ympäristövaikutuksista aiheuttaa ongelmia maailmanlaajuisesti, kuten ilmastonmuutosta aiheuttavat
kasvihuonekaasupäästöt. Osa vaikutuksista on paikallisempia, kuten jäteongelmat. Samankaltaisia
ympäristövaikutuksia syntyy tuotantoketjun eri vaiheissa.
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Ruokalautasen koostumuksella on merkitystä. MTT:n Consenv -tutkimuksen mukaan tavallisten lounasannosten
ilmastokuormat voivat olla hyvin erisuuruiset. Ilmastoa kuormittavimpien annosten kasvihuonekaasupäästöt ovat
moninkertaiset vähiten kuormittaviin verrattuna. Ruuan ilmastovaikutukset ja rehevöittävät vaikutukset asettavat
raaka-aineet melko samaan järjestykseen: Eläinraaka-ainepohjaiset ruoat kuormittavampiin ja
kasviraaka-ainepohjaiset vähemmän kuormittaviin.
Oman toiminnan ympäristövaikutuksia on helpoin seurata ja vähentää
Ammattikeittiöt pystyvät vaikuttamaan oman toimintansa aiheuttamaan ympäristökuormitukseen:
energian ja veden kulutukseen, jätevesiin ja jätteisiin. Keittiön toimintojen ympäristövaikutuksia voi
mitata yksinkertaisesti seuraamalla sähkön ja veden kulutusta sekä kertyvän jätteen ja käytettyjen
kemikaalien määrää.
Ympäristövaikutuksiin voi vaikuttaa myös välillisesti hankinnoilla
Ruoan alkutuotannon ja jalostuksen ympäristövaikutuksiin ammattikeittiöt voivat vaikuttaa
ympäristövastuullisilla raaka-ainevalinnoilla. Ruokalistasuunnittelulla ja kestävillä hankinnoilla on
välillisesti suuri merkitys kasvihuonekaasupäästöihin ja vesistökuormitukseen. Ne ovat myös tärkein keino
edistää luonnon monimuotoisuutta, tuotantoeläinten hyvinvointia ja ruoan tuotannon sosiaalista ja
taloudellista kestävyyttä.
Ruokalistasuunnittelu voi olla keittiön energiansäästöä tehokkaampi keino vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä. Aterioiden ympäristövaikutuksia koskeneen tutkimuksen mukaan eläinraakaaineita sisältävien lounaiden ilmastovaikutuksista yli 70 % aiheutuu alkutuotannosta ja noin 30 %
jalostuksesta ja valmistuksesta.
Järkevintä on tavoitella kestävyyttä ympäristövastuullisuutta sekä keittiössä että raaka-ainevalinnoissa.
Esimerkiksi haitallisten kemikaalien joutumista ympäristöön voidaan ehkäistä käyttämällä raaka-aineina
luomutuotteita ja keittiön puhdistuksessa ympäristöä säästäviä ympäristömerkittyjä pesuaineita.
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitsemme kaikki käytettävissä olevat keinot. Esimerkiksi uusiutuvilla
energiamuodoilla tuotetun sähkön valinta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kaikkia tehokkaita
ympäristönsuojelun keinoja ei ole vielä edes keksitty.
Lue lisää: http://www.ekoenergy.org/fi/

Ruoan tuotanto ja jalostus
Tässä luvussa tuodaan esille ruuan tuotannon ympäristöongelmia ja sosiaalisen kestävyyden epäkohtia.
Teksti on ongelmakeskeistä, mutta tämän ei pidä antaa lannistaa tai viedä motivaatiota. Epäkohtiin ja
ongelmiin on olemassa ratkaisuja ja ruuan elinkaaren eri toimijoiden parempi tietoisuus ongelmista auttaa
löytämään niihin uusia ratkaisuja.

Ruoan raaka-aineiden tuotannon vaikutukset ympäristöön
Maailmanlaajuisesti maatalous tuottaa yli puolet kaikista elintarvikeketjun ympäristövaikutuksista. Vesiä
rehevöittävät ravinnepäästöt ja ilmastopäästöt ovat vaikutuksista merkittävimmät.
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Muita mitattuja maatalouden ympäristövaikutuksia ovat happamoituminen, alailmakehän otsonin
muodostuminen sekä vesistöjen happivajaus. Maatalous kuluttaa nykymuodossaan myös paljon
uusiutumattomia luonnonvaroja, erityisesti ehtymässä olevia fossiilisten polttoaineiden ja raakafosforin
varantoja. Maailmanlaajuisesti merkittävä elintarviketuotannon ympäristövaikutus on vesivarojen
ehtyminen.
Maatalouden muita merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat käytettyjen torjunta-aineiden
myrkkyvaikutukset, luonnon monimuotoisuuden, maan viljavuuden ja maiseman muutokset sekä
vaikutukset tuotantoeläinten hyvinvointiin. Niitä on toistaiseksi selvitetty vähemmän.
Ruoan osuus suomalaisten ympäristökuormasta on suuri. Noin kolmasosa kulutuksen
kaikista ympäristövaikutuksista aiheutuu ruoasta. Rehevöittävät vaikutukset ovat ruoan
tuotannon merkittävin ympäristövaikutus. Kuluttamamme ruoan ilmastovaikutukset
ovat keskimäärin samaa suuruusluokkaa kuin asumisemme ja liikkumisemme
vaikutukset.
Vesistökuormitus
Yli puolet ihmisen toiminnan vuoksi vesistöihin kulkeutuvista ravinteista on peräisin maataloudesta.
Kokonaisuudessaan elintarvikkeiden tuotanto on vastuussa suurimmasta osasta Suomen rehevöittäviä
päästöjä ja vaikuttaa siis merkittävästi sisävesistöjemme ja Itämeren rannikkoalueiden vesistöjen laatuun.
Maatalouden hajakuormituksen eli pelloilta vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden, typen ja fosforin,
määrään vaikuttaminen on osoittautunut vaikeaksi, vaikka keinolannoitteiden käyttö on 1990-luvulta
lähtien vähentynyt.
Rehevöittävien päästöjen vähentämisen keinoja ovat kasvinviljelyssä mm. ravinteiden käytön optimointi ja
pysyvästi kasvipeitteiset suojakaistat peltojen ja vesistöjen välissä. Eläintuotannon ravinnepäästöt
riippuvat erityisesti lannan käsittelystä. Ongelmana Suomessa on eläintuotannon ja kasvinviljelyn
keskittyminen eri alueille. Jos tuotantoeläinten määrä jakautuisi tasaisemmin, eläinten tuottama lanta
voitaisiin hyödyntää paremmin kasvinviljelyssä eikä ylilannoitusta tapahtuisi. Myös eläinten ruokinnan
tarkemmalla suunnittelulla voidaan vaikuttaa ravinteiden parempaan hyödyntämiseen ja vähentää
vesistöjen rehevöitymistä.
Tavanomaisen ja luomuviljelyn rehevöittäviä päästöjä on vertailtu. Tutkimustulokset näistä vaihtelevat,
mutta näyttäisi siltä, että luonnonmukainen maataloustuotanto vähentää vesistöjä rehevöittävien typpi- ja
fosforipäästöjen riskiä tavanomaiseen tuotantoon verrattuna. Erityisesti luomukarjatiloilla, sekä maidonettä lihantuotantotiloilla, typpipäästöjen riski oli huomattavasti matalampi johtuen luonnonmukaisten
kotieläintilojen merkittävästi alhaisemmasta rehun ja lannan kautta tulevan typen saannista. Myös
fosforipäästöriskit olivat matalammat. Sen siljaan luomukasvinviljelytiloilla fosforipäästöriskit olivat
tavanomaisia tiloja suurempia.
Lue lisää: http://luomu.fi/tietoverkko/luomutuotanto-vahentaa-vesistojen-rehevoitymisriskia/

Myös kalankasvatus aiheuttaa rehevöittävää vesistökuormitusta, jonka merkitys voi olla paikallisesti hyvin
suuri.
Kasvihuonekaasupäästöt
Maatalouden osuudeksi kotimaisista kasvihuonekaasupäästöistä on arvioitu noin 20 %. Maataloudessa
syntyy ilmastonmuutosta voimistavia kasvihuonekaasupäästöjä monin eri tavoin.
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-

Kasvihuonekaasuista voimakkaimman dityppioksidin päästöjä syntyy ihmisen toiminnassa,
erityisesti maataloudessa, joka tuottaa reilun kolmasosan kaikista dityppioksidin päästöistä.
Päästöjä vapautuu lannankäsittelyssä sekä maaperään lisätystä typestä (esim. väkilannoitteet,
lanta, viherlannoitus).
o Ammattikeittiössä voidaan vähentää naudanlihan käyttöä; käyttää broilerin- ja sianlihaa;
pitää kasvisruokapäivä; vähentää ruokahävikkiä.

-

Metaania syntyy märehtijöiden (esim lehmä, lammas) suolistossa, lannan hapettomassa
käsittelyssä, riisin viljelyssä sekä kaatopaikoilla biojätteen hajotessa hapettomasti.
o Ammattikeittiössä voidaan vähentää naudan lihan käyttöä; käyttää broilerin- ja sianlihaa;
pitää kasvisruokapäivä; käyttää riisin tilalla kotimaista luomuohraa; lajitella biojäte
tehokkaasti; vähentää ruokahävikkiä.

-

Maatalouden energiankulutus aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Maatilalla energiaa kuluu välillisesti
lannoitteita, torjunta-aineita ja ostorehuja käytettäessä ja suoraan esimerkiksi traktoreiden
polttoaineiden kulutuksena ja viljan kuivauksessa sekä maatilojen lämmityksessä.
o Ammattikeittiössä voidaan suosia luomuraaka-aineita; vähentää ruokahävikkiä.

-

Maankäytön muutokset ja viljelymaan raivaaminen synnyttävät hiilidioksidi- ja
typpioksiduulipäästöjä. Ilmastovaikutuksiltaan erityisen merkittäviä maankäytön muutokset ovat
sademetsäalueella, missä ryöstöviljely ja -laidunnus tuhoavat ikivanhaa metsää ja aiheuttavat
myös maasta lähtöisin olevia kasvihuonekaasupäästöjä.
o Ammattikeittiössä voidaan valita lähiraaka-aineita; varmistaa kaukaa tulevien raakaaineiden (esim. palmuöljy) kestävät tuotantotavat.
Lue lisää: https://ilmasto-opas.fi/fi/ilmastonmuutos/ilmio/-/artikkeli/dec264e2-6350-418c-a1bc3ef7c80676aa/metaani.html
http://www.ilmase.fi/site/?page_id=2517

Osa maatalouden kasvihuonekaasujen päästöistä on hyvin hankalasti mitattavissa. Siksi arviot tuotteiden
ilmastovaikutuksesta tarkentuvat ajan myötä, kun esim. maaperästä ja biologisista prosesseista syntyvät
päästöt tunnetaan paremmin.

Maatalouden ilmastopäästöjä pyritään vähentämään
Maatalouden kasvihuonepäästöt vähentyivät Suomessa 11 % vuosina 1990–2011pääasiassa nautakarjan ja
typpilannoitteiden päästöjen vähentymisen vuoksi. Alkuvuosien laskeva kehitys kääntyi kuitenkin
nousevaksi. Vuosina 2005–2011 päästöt nousivat 0,6 % mm. eloperäisten peltojen pinta-alan kasvamisen
myötä. Tavoitteena on vähentää päästöjä 13 % vuosien 2005-2020 välisenä aikana.
Maatalouden energiankäyttö on ollut viime vuosina kasvusuuntaista. Tuotannon energiatehokkuuden
parantaminen ja fossiilisten energialähteiden vaihtaminen uusiutuviin biopolttoaineisiin olisivat keinoja
vähentää maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä. Esimerkiksi karjan lannan hyödyntäminen biokaasun
tuotannossa on Suomessa vielä vähäistä, vaikka karjatila voisi biokaasulaitoksella tuottaa tarvitsemansa
energian.
Myös nautojen ruokinnan muutoksilla ja lehmien eliniän pidentämisellä sekä muutoksilla kasvinviljelyssä
(esim. talviaikainen peltojen kasvipeitteisyys) saatettaisiin pystyä vähentämään maatalouden
kasvihuonekaasupäästöjä.
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Lue lisää: http://jukuri.mtt.fi/bitstream/handle/10024/481727/mttraportti127.pdf?sequence=1

Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen
Maatalouden käytössä oleva eliöstön kirjo köyhtyy
Ravinnoksi viljeltävien ja kasvatettavien lajien, rotujen ja lajikkeiden määrä on maailmanlaajuisesti
nopeasti vähentynyt murto-osaan perinteisesti eri puolilla viljellyistä lajeista. Viljeltyjen lajikkeiden määrä
vaihtelee eri kasvilajeilla, mutta osalla yleisesti viljeltävistä kasveista käytössä on vain muutama
maailmanlaajuisesti levinnyt lajike, joiden geneettinen muuntelu on vähäistä. Yksipuolinen ravintokasvien
viljely laajoilla alueilla on herkkää ilmaston ja luonnon häiriöille.
Perinteiset viljelykasvit ja karjan alkuperäisrodut ja niiden geenivarat ovat vähentyneet, koska tuotannossa
olevat lajikkeet ja rodut on valittu nykyisten tuotannollisten tavoitteiden mukaisesti. Alkuperäisten
maatiaiseläinten ja -kasvien geenivarojen monimuotoisuutta voitaisiin tulevaisuudessa tarvita
ruoantuotannon kehittämisessä. Maatiaisten säilyminen turvataan parhaiten hyödyntämällä niitä
tuotannossa.
Voimaperäinen maatalous vähentää myös muun luonnon kirjoa
Torjunta-aineet ja maankäytön muutokset vähentävät muiden kuin viljeltävien lajien runsautta.
Luonnonlajeilla on kuitenkin tärkeä rooli myös maatalousympäristön toiminnassa pölyttäjinä, maaperän
elinvoimaisuuden ylläpitäjinä ja tuhoeläinten säätelijöinä. Maatalouden maankäytön tehostuminen on
vähentänyt monimuotoisuudeltaan arvokkaita elinympäristöjä (mm. niityt, kedot, ojanpientareet).
Perinteisissä maatalousympäristöissä viihtyneistä kasveista ja hyönteisistä monet ovat uhanalaistuneet.
Arvokasta maatalousluontoa on pyritty säilyttämään vapaaehtoisten ympäristötukien avulla. Se ei ole
kuitenkaan pysäyttänyt maatalousympäristön monimuotoisuuden köyhtymistä, sillä pakolliset
toimenpiteet ovat olleet varsin tehottomia.
Sademetsien ja kalojen uhanalaistuminen
Trooppiset sademetsät kutistuvat huolestuttavaa tahtia kestämättömän maatalouden vuoksi. Sademetsät
ovat maailman luonnon monimuotoisuuden tihentymä ja sademetsän hävittäminen aiheuttaa myös
merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä. Elintarvikkeista sademetsäkatoon liittyvät erityisesti seuraavat
Suomessa yleiset tuontielintarvikkeet: palmuöljy, soija ja naudanliha. Palmuöljyn tuotannon vuoksi
erityisesti Indonesiassa on tuhottu valtavia alueita sademetsää. Brasiliassa soijan ja naudanlihan tuotanto
tuhoavat Amazonian sademetsän reuna-alueita.
Myös useat kalalajit ovat uhanalaisia joko ympäristöongelmien (jätteet ja kemikalisoituminen) tai
ylikalastuksen takia.
Geenimuuntelun myötä on syntynyt kokonaan uusia uhkia monimuotoisuudelle. Muunneltujen geenien
leviäminen luonnoneliöihin aiheuttaa riskin alkuperäisten lajien heikkenemiselle tai häviämiselle
kokonaan.
Kemikalisoituminen
Kemikalisoitumisella tarkoitetaan lisääntyvää kemikaalien käyttöä ja siitä johtuvaa ympäristön
saastumista. Kemikalisoituminen vaikuttaa eliöiden ja myös ihmisten terveyteen.
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Vierasaineilla tarkoitetaan elintarvikkeessa olevia kemikaaleja eli aineita, jotka eivät ole valmistus- tai
lisäaineita. Vierasaineita siirtyy raaka-aineisiin mm. maataloudessa, elintarviketeollisuudessa ja
pakkauksista. Luonnossa elintarvikkeeseen syntyviä vierasaineita ovat esimerkiksi homeiden muodostamat
myrkyt. Ruoanvalmistuksen aikana, esim. savustamisessa, ruokaan voi syntyä PAH-yhdisteitä. Ruoan
turvallisuutta ei ole ainoastaan sen korkea hygieniataso, vaan myös se, ettei se sisällä liikaa vierasaineita.

Ruoka voi sisältää haitallisia kemikaaleja
Elintarvikkeiden valvontatarkastuksissa löytyy ajoittain jäämiä kasvinsuojeluaineista. Näitä aineita
käytetään kasvitautien, tuholaisten ja rikkakasvien torjuntaan. Jäämien kannalta tilanne on Suomessa
kuitenkin melko hyvä, koska kasvinsuojeluaineiden käyttö on tarkoin rajoitettua. Vaikka jäämiä löydetään,
määräystenvastaisia tuotteita löytyy vähän. Kasvinsuojeluaineiden käyttömäärät ovat vähentyneet viime
vuosina.
Taulukko. Kasvinsuojeluainejäämien määrän kehitys vuosina 2008-2011. Lähde:
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/vierasaineet/kasvinsuojeluainejaamat/va
lvonta/valvontatulokset+2011/

Kaikista näytteistä
määräyksenmukaisia
Kaikista näytteistä
kasvinsuojeluaineita
sisälsi
Kotimaisista
tuotteista jäämiä
sisälsi
Muiden EU-maiden
tuotteista jäämiä
sisälsi
EU:n ulkopuolisten
maiden näytteistä
jäämiä sisälsi
Ulkomaisista
luomutuotteista
jäämiä sisälsi
Kotimaisista
luomutuotteista
jäämiä sisälsi
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59%

54%
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37 %

27%

28%

30%

67%

60%

60%

59%

61%

68%

68%

57%

13%

6%

7%

9%

0%

0%

0%

0%

Vuoden 2011 elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämien valvontatutkimuksessa kaikista tutkituista
näytteistä 53 % sisälsi jäämiä kasvinsuojeluaineista. Eniten jäämiä löytyi hedelmistä ja pähkinöistä (65
%:ssa), kasviksista (54 %:ssa) ja viljasta (53 %:ssa). Kotimaiset luomutuotteet, lastenruoat ja eläinperäiset
tuotteet eivät sisältäneet kasvinsuojeluaineiden jäämiä lainkaan. Näissä tuloksissa on mukana kaikki
näytteet.
Kun verrattiin kotimaisia ja ulkomaisia tuotteita, kotimaisissa tuotteissa oli jäämiä vähiten (30 %:ssa),
muista EU-maista tulleissa tuotteissa 59 %:ssa ja EU:n ulkopuolelta tulleissa tuotteissa 57 %:ssa. Vaikka
jäämiä oli monessa tuotteessa, oleellista on, että jäämäpitoisuuksien sallittu enimmäismäärä ylittyi vain
1,3 %:ssa tuotteista. Kaikki tutkitut suomalaiset tuotteet olivat määräystenmukaisia.
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Vaikka määräystenvastaisia tuotteita oli vain vähän, löytyi useasta tuotteesta samanaikaisesti useiden eri
aineiden jäämiä. Näytteitä, joissa oli yli kymmenen eri kasvinsuojeluaineen jäämää olivat goji-marjat (1317 jäämää), mansikat (10-14 jäämää), kuivattu ruohosipuli (19 jäämää), palkoineen käytettävät herneet,
vadelmat, maustepaprikat ja viinirypäleet.
Kasvinsuojeluaineille altistumisen ei ole todettu aiheuttavan terveyshaittaa väestötasolla. Jos altistumista
halutaan vähentää, kannattaa ruoan raaka-aineeksi valita luomutuotteita ja kotimaisia tuotteita.
Ruoasta voi löytyä myös eläinlääkejäämiä. Tuottajan vastuulla on varmistaa, ettei hänen tuottamassaan
elintarvikkeessa ole jäämiä. Jäämät saadaan vältettyä esim. noudattamalla lääkitykselle tarvittavaa
varoaikaa. Luomutuotannossa varoajat ovat pidemmät kuin tavanomaisessa tuotannossa. Myös eläinten
rehujen vierasainemääriä valvotaan.
Suomessa on tutkittu ympäristömyrkkyjen pitoisuuksia elintarvikkeissa ja arvioitu ihmisten altistumista
niille 1990-luvulta lähtien. Syöntisuosituksia haitta-ainealtistuksen vähentämiseksi on annettu joidenkin
kalojen käytön osalta. Viljelymaiden raskasmetallipitoisuudet (mm. kadmiun, lyijy, elohopea) ovat
Suomessa eurooppalaisittain alhaisia.
Alkutuotannon kemikaaleja päätyy ympäristöön
Kasvinsuojeluaineet on kehitetty myrkyllisiksi torjuttaville eliöille, mutta ne saattavat olla haitallisia myös
muille. Osa aineista hajoaa, mutta osa päätyy ilmaan, maahan, vesiin ja muihin kuin torjuttaviin eliöihin.
Kasvinsuojeluaineita voi joutua ympäristöön myös aineiden huolimattoman varastoinnin tai torjuntaainejätteen käsittelyn yhteydessä.
Suomessa hyväksytyistä torjunta-aineista valtaosaa käytetään maataloudessa, eniten rikkakasvien
torjunnassa. Torjunta-aineiden käyttö hehtaaria kohden on Suomessa vähäisempää kuin Keski- ja EteläEuroopassa, koska tauteja ja tuholaisia ei pohjoisessa ilmastossa esiinny yhtä paljon. Torjunta-aineiden
käyttöä on kuitenkin tarpeen vähentää myös Suomessa.
Maataloudessa ja kalankasvatuksessa ympäristön kemikalisoitumista lisäävät myös eläinten sairauksien
hoitoon ja ehkäisyyn käytettävät lääkkeet sekä eläinten kasvua edistävät rehun lisäaineet.
Vaikutukset tuotantoeläinten hyvinvointiin
Vastuu tuotantoeläinten hyvinvoinnista kuuluu kaikille, vaikka maataloustuottajien ratkaisut ja
elintarviketeollisuuden laatukriteerit vaikuttavat siihen eniten.
Eläintuotanto on keskittynyt yhä suuremmille ja harvemmille tiloille. Mielikuvat tuotantoeläinten
olosuhteista eivät usein vastaa käytäntöjä. Eläinperäisten tuontituotteiden käyttäminen on arkipäivää,
mutta niiden tuotanto-olojen seuranta ja kansainvälinen vertailu on vaikeaa.
EU:n eläinsuojelusäädökset asettavat eläinten pidon ja hoidon vähimmäisvaatimukset, joilla pyritään
säästämään tuotantoeläimiä tarpeettomilta kärsimyksiltä kasvatuksessa, kuljetuksessa ja teurastuksessa.
Suomen kansalliset eläinsuojelusäädökset noudattavat pitkälti EU:n direktiivejä. Joissain Euroopan maissa
on osin tiukempia säädöksiä. Nautojen jaloitteluvaatimus on Suomessa tiukempi kuin mitä EU:n
lainsäädäntö edellyttää.
Lainsäädännön taso ei kuitenkaan takaa eläinten hyvinvointia tai niiden lajinmukaisia tarpeita ja
käyttäytymistä vastaavia olosuhteita. Tuotantoeläinten mahdollisuudet liikkumiseen ovat yleensä vähäiset,
eikä virikkeitä, kuten pesänrakennusmateriaalia ole. Eläinten kasvuun ja tuotantokykyyn keskittynyt
jalostus aiheuttaa tuotantoeläimille rasitussairauksia.
Luomueläintuotannossa on tavanomaista tuotantoa tiukemmat vaatimukset
Luomutuotannossa tavoitteena on antaa eläimille mahdollisuus lajinmukaiseen käyttäytymisen.
Luomusioilla ja lattiakanaloissa kasvatettavilla luomukanoilla on tavanomaista enemmän tilaa ja virikkeitä,
nautoja ei saa pitää kytkettynä ja ne pääsevät ulos jaloittelemaan ympäri vuoden. Luomueläintuotanto on
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tavanomaista kalliimpaa muun muassa siksi, ettei eläimiä saa pitää yhtä tiheässä kuin tavanomaisessa
tuotannossa.
Suomessa Evira valvoo tuotantoeläinten olosuhteita ja hoitoa sekä teuraseläinten kuljetusta ja teurastusta.
Eviralla on ohjeet myös kalojen ja rapujen kasvatukseen.

Ruoan jalostuksen ja kuljetusten vaikutukset
Ruoan jalostuksen keskeisimmät ympäristövaikutukset liittyvät elintarvikkeiden valmistukseen ja raakaaine- ja tuotehävikkiin. Kuljetukset ja pakkausmateriaalit muodostavat yleensä vain pienen osan
elintarvikeketjusta aiheutuvista vaikutuksista. Verrattuna alkutuotannon kuormitukseen jalostusvaiheen
ympäristökuormitus on yleensä pieni.
Elintarvikeketjun ympäristövastuun taustaraportti ja tulosraportti (MTT)
http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/liitetiedostot/Ketjuvastuu_9_2_2010.pdf

Ruoan kypsennys ja kylmäsäilytys ovat elintarvikeketjussa suuria ympäristövaikutusten aiheuttajia. Eri
elintarvikkeilla jalostuksen ympäristövaikutukset vaihtelevat melkoisesti jalostusasteesta riippuen.
Ympäristökuorman pääosa voi myös eri tuotteilla syntyä tuotantoketjun eri vaiheissa.

Katso kuva eri elintarvikkeiden suhteellisista kokonaisympäristövaikutuksista:
http://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/index.php?k=22433
Esimerkiksi broilerijalosteiden tuotannossa suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy rehuntuotannossa ja
broilerien kasvattamisessa ja vain pieni osa jalostuksessa. Sen sijaan ruisleivän tuotantoketjussa
merkittävin ympäristövaikutus aiheutuu energian kulutuksesta leipomossa. Juuston valmistuksen
merkittävästi ruisleivän ja broilerien tuotantoa suuremmat ympäristövaikutukset syntyvät navetassa
maitokarjan kasvatuksesta. Juuston kuormitus on maitoon nähden moninkertainen, koska juuston
valmistusprosessi vaatii moninkertaisen määrän maitoa.
Elintarvikkeiden jalostuksessa syntyy huomattavia määriä sivutuotteita ja jätteitä. Eloperäiset jätteet ja
sivutuotteet voidaan kuitenkin usein hyödyntää mm. rehuna, maanparannusaineena tai biopolttoaineena.
Elintarviketeollisuudelle on ominaista runsas vedenkulutus. Vettä kuluu mm. tuotantotilojen pesussa ja
jäähdytyksessä. Tuotejäämiä sisältävät jätevedet aiheuttavat ravinnekuormitusta.
Pakkausten osuutta ympäristövaikutuksista on pidetty merkittävämpänä kuin elinkaariarvioinnit
osoittavat. Tavanomaiset pakkaukset aiheuttavat joitakin prosentteja tuotantoketjun ilmastovaikutuksista.
Pakkauksista aiheutuu kuitenkin merkittävä jäteongelma.
Ruoan kuljetuksen osuus tuotantoketjun ympäristövaikutusten kokonaisuudesta on pieni, useimmissa
elintarvikeketjuissa suuruusluokkaa 1-6 %. Kuljetukset ovat kuitenkin lisääntyneet ruoantuotannon
keskittyessä ja siirtyessä halvan työvoiman ja halpojen raaka-aineiden maihin. Liikenteen päästöjen
vähentymisen hyöty menetetään, kun raaka-aineita kuljetetaan yhä pidempiä matkoja.
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Kuinka ruuan ympäristövaikutuksia arvioidaan?
Suomessa on käytössä useita mittareita, joiden avulla helpoimmin laskettavissa olevia
ympäristövaikutuksia, kuten ilmastovaikutusta ja vesistökuormitusta vertaillaan. Toistaiseksi
elinkaariarvioita on tehty vasta muutamasta kymmenestä tuotteesta, mutta niiden perusteella tunnetaan
ruoan kuormittavuuden päälinjat.
Elinkaariarviointi on menetelmä, jossa pyritään laskemaan tuotteen koko elinkaaren aikaiset
ympäristövaikutukset alkutuotteesta jalostusprosessien kautta kulutukseen ja jätteeksi. Sen avulla voidaan
periaatteessa laskea yhteen kaikki tuotannon ympäristövaikutukset, vaikka ruokakomponentti olisi
tuotettu vaiheittain eri puolilla maailmaa. Ruoantuotannon ympäristövaikutusten kansainvälinen vertailu
on kuitenkin vaikeaa, koska laskentaperusteet vaihtelevat eikä kaikkea tietoa ole saatavissa. Laskennan
ulkopuolelle jäävät usein vaikeasti laskettavissa olevat ympäristövaikutukset. Toistaiseksi esimerkiksi
kemikaalien käytön vaikutuksia ei ole sisällytetty Suomessa tehtyihin elinkaariarviointeihin.
Mittatikku on väline ympäristövaikutusten havainnollistamiseen. Tuotteiden ympäristövaikutuksia
lasketaan elinkaariarvioinnin (LCA) avulla ja mittatikku auttaa vertailemaan havainnollisella tavalla kahden
tuotteen erilaisia ympäristövaikutuksia. Mittatikun avulla voi myös arvioida valmistuksen, pakkauksen,
kuljetuksen ja kulutuksen osuutta ympäristövaikutuksissa.
Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen tai toiminnan aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon
koko tuotantoketjussa syntyy kasvihuonekaasuja. Hiilijalanjälki on siis ilmastovaikutuksiin keskittynyt
elinkaariarviointi.
Katso arvioita eri elintarvikkeiden hiilijalanjäljen vaihteluväleistä (kg CO2-ekv/kg tuote):
http://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/index.php?k=22434
Vesijalanjälki tarkoittaa elintarvikkeissa sitä, kuinka paljon tuotteen tuotantoketju on kuluttanut maailman
vesivaroja. Siihen lasketaan tuotteen sisältämän veden lisäksi kaikki vesi (piilovesi), joka on tarvittu
esimerkiksi viljelyyn, teollisuuden prosesseissa ja tuotteiden valmistukseen.
Katso eri elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tuotannon vaatimia vesimääriä:
http://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/index.php?k=22434

Ekologinen selkäreppu tarkoittaa luonnonvarojen piilovirtoja, eli materiaalimäärää, joka ei ole mukana
tuotteessa, mutta jonka tuotteen aikaansaaminen, käyttö ja jätehuolto ovat kuluttaneet jossakin vaiheessa
jossakin päin maailmaa.
MIPS (Material Input Per Service unit) on ekotehokkuuden mittari. Siihen on laskettu kaikki tietyn
hyödykkeen tuottamiseksi tarvittavat materiaalivirrat eli luonnonvarat, joita ihminen ottaa luonnosta ja
aikanaan palauttaa muodossa tai toisessa. MIPS laskenta voisi olla hyödyllinen keittiössä ->
kokonaisvaikutuksiin vai välineisiin?
MIPS mittaa miten ekotehokkaasti luonnonvaroja käytetään.(Yle 1, kesto 0:51):
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/mita-on-kestava-kehitys

Katso eri elintarvikkeiden MIPS-arvojen avulla lasketut kokonaismateriaalintarpeet kg/ kg tuotetta:
http://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/index.php?k=22434
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Ruokatuotteiden ympäristövaikutusten eroja
Eläinkunnan tuotteet kuormittavat ympäristöä pääsääntöisesti kasvituotteita enemmän. Eläimille
rehuksi viljeltävien kasvien tuotannosta ja eläinten kasvatuksesta aiheutuu kasvituotantoon verrattuna
moninkertainen vesistö- ja ilmastokuormitus. Kasvituotteissa jalostus ja varastointi voivat aiheuttaa
kokonaiskuormituksesta suuremman osan kuin eläintuotteissa, mutta ympäristövaikutustaso pysyy
alhaisena. Ruoka-aineiden ilmasto- ja vesistöjen rehevöitymisvaikutukset ovat varsin samansuuntaisia.
Ristiriitoja raaka-ainevalintaan aiheuttavat sen sijaan tuotannon vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen
ja eläinten hyvinvointiin.
Lihatuotteiden välillä on selkeitä eroja ilmastokuormituksessa. Naudan ja lampaan lihan hiilijalanjäljet ovat
suurimmat. Märehtiminen tuottaa metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Toisaalta nauta ja
lammas pystyvät hyödyntämään ihmisravinnoksi soveltumatonta nurmirehua, ja lisäävät laiduntaessaan
luonnon monimuotoisuutta.
Sian- ja broilerinlihan hiilijalanjäljet ovat noin neljäsosa märehtijöiden vastaavista. Sikoja ja broilereita
ruokitaan pääosin ulkomaisella soijalla sekä viljoilla, jotka suoraan ihmisravinnoksi käytettynä
kuormittaisivat ympäristöä vähemmän, ja joiden tuotannossa käytetään torjunta-aineita huomattavasti
enemmän kuin nurmirehun tuotannossa. Lisäksi broilerin ja sianlihan tuotannossa eläimiä pidetään usein
ahtaasti ja olosuhteet ovat varsin kaukana niiden lajinmukaisista tarpeista.
Tiesitkö, että brasilialaisen naudanlihan keskimääräinen ilmastokuorma on kaksi kertaa
niin suuri kuin eurooppalaisen naudanlihan aiheuttama kuormitus. Siihen syynä ovat
sademetsien hävittämisestä lihantuotannon vuoksi aiheutuvat
kasvihuonekaasupäästöt.

Kalankasvatus on vesistöjä rehevöittävimpiä ruoan tuotantomuotoja. Petokalojen kuten lohen
kasvatusta varten kalastetaan yli kaksinkertainen määrä rehukalaa. Viljelylaitoksilta karkuun pääsevät
kasvatuslohet voivat hävittää luonnonvaraisten lohikantojen perimää ja levittää sairauksia. Kasvattamoilta
leviää vesistöihin antibiootteja ja kasvatusverkkokassien puhtaana pitämisessä käytettyjä myrkkyjä.
Toisaalta suuri osa maailman merien kalakannoista on ehtymässä. Ryöstökalastuksen ja
jalostusprosessien huonon jäljitettävyyden seurauksena lautasille päätyy usein uhanalaisten tai
voimakkaasti ylikalastettujen kantojen kaloja. Luonnonkalojen kalastus hävittää myös
sivusaaliina saatavaa eläinlajistoa. Kalastusalusten polttoaineiden kulutuksesta aiheutuu
päästöjä ja kaloja rahdataan pyyntialueilta käsiteltäväksi maailman toiselle puolelle. Teollisesti
kalastettu tuontikala on siksi usein pakastettu kahteen kertaan ennen ruoaksi valmistamista.
Kotimaisten järvikalojen kannat ovat pääosin kestäviä, eikä ylikalastus ole Suomessa keskeinen
ongelma.

WWF:n kalaopas opastaa vastuullisiin kalavalintoihin: http://wwf.fi/kalaopas/
Kasvituotteista kasvihuoneviljellyillä vihanneksilla on huomattavan suuri hiilijalanjälki, suurempi kuin
vastaavilla avomaalla kasvatetuilla tuontituotteilla. Kesäisin kasvihuonetuotteiden hiilijalanjälki on
pienempi ja samoin silloin, jos kasvihuoneen lämpöä on tuotettu uusiutuvalla energialla. Kotimaisten
kasvisten ja vastaavien tuontituotteiden viljelyssä voi olla merkittäviä eroja torjunta-aineiden käytön ja
vesijalanjäljen suhteen.
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Luomutuotanto
Luonnonmukaisen tuotantotavan etuja ovat mm. teollisten lannoitteiden välttäminen (vähentää
lannoitteiden tuotannon energiankulutusta ja päästöjä) ja torjunta-aineiden välttäminen (vähentää
torjunta-aineiden päätymistä luontoon ja niiden tuotannon päästöjä). Luonnonmukainen tuotanto edistää
myös luonnon monimuotoisuutta.
Ilmasto- ja rehevöittävät vaikutukset eivät välttämättä ole kaikille tuotteille pienempiä kuin
tavanomaisessa tuotannossa pienemmän satomäärän vuoksi. Luomutuotteiden suosiminen on kuitenkin
pääsääntöisesti ympäristösyistä perusteltua. EU:ssa on annettu asetus luonnonmukaisesta maataloudesta
(Neuvoston asetus (ETY) N:o 2092/91).
Lue lisää erilaisista tuotantotavoista Eviran sivuilta:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valmistus+ja+myynti/tuotantotapoja/

Muuntogeenejä sisältävät elintarvikkeet
Useissa maissa viljellään geneettisesti muunneltuja organismeja (GMO). Näistä esimerkkejä ovat jalostetut
kasvilajit, joiden perintötekijöihin on siirretty ominaisuus kestää torjunta-aineita tai tuottaa
hyönteismyrkkyä. Kaupallisesti tärkeimmät viljeltävät GMO -kasvit ovat soija, maissi, puuvilla sekä rapsi.
Geenimuuntelu on voinut merkitä lisääntynyttä torjunta-aineiden käyttöä. Geenitekniikan käyttö on
synnyttänyt kokonaan uusia eettisiä ongelmia ja ympäristöriskejä. Huolen aiheita ovat mm. siirrettyjen
geenien leviäminen muihin eliöihin sekä luonnon elinympäristössä aiheutuvat muutokset.
Geenimuunneltujen kasvien viljely on monissa maissa kielletty.
Muuntogeenisiä ainesosia sisältävät elintarvikkeet on merkittävä selkeästi. Pakkausmerkinnöissä merkintä
”muuntogeeninen” tai ”valmistettu muuntogeenisestä ainesosasta X” löytyy ainesosaluettelosta kyseisen
ainesosan jälkeen. Merkintä vaaditaan, kun muuntogeenistä ainesta on tuotteessa yli 0,9 %. Eläimistä
saatavia tuotteita ei kuitenkaan merkitä, vaikka niitä ruokittaisiin muuntogeenisellä rehulla. Kaikki, myös
muunnellut geenit, hajoavat eläimen aineenvaihdunnassa, joten itse eläin ei ole muuntogeeninen.
”GMO-vapaa” -merkintä on vapaaehtoinen. Se kertoo, ettei tuotteen valmistuksessa tai eläinperäisten
raaka-aineiden tuotannossa ole käytetty muuntogeenisiä ainesosia.
Muuntogeeniset ainekset joutuvat läpäisemään tiukan hyväksymismenettelyn EU:ssa. Tämän johdosta
hyväksytyt muuntogeeniset elintarvikkeet ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle.

Lisätietoa muuntogeenisistä elintarvikkeista: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/
tietoa+elintarvikkeista/tuotantotapoja/muuntogeeniset+elintarvikkeet

Kansainvälisen ruokajärjestelmän sosiaaliset vaikutukset
Elintarvikkeiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa sekä maailman väestönkasvun vuoksi että
väestömäärältään suurien maiden vaurastumisen seurauksena. Esimerkiksi Kiinan ja Intian väestön
ruokavalioon sisältyy yhä enemmän lihaa, maitotaloustuotteita ja kalaa. Maailman väestömäärälle
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tuotetaan elintarvikkeet keskimäärin noin 50 % pienemmällä peltoalalla kuin suomalaisille.
Varallisuuserojen vuoksi ruokakriisit koettelevat lähinnä kehittyvien maiden asukkaita.
Koko elintarvikejärjestelmä on teollistunut voimakkaasti ja muuttunut maailmanlaajuisesti
samankaltaiseksi. Tuotanto ja jalostus siirtyvät yhä suurempiin yksiköihin kauemmas lopullisesta
asiakkaasta. Tästä kehityksestä aiheutuvat sosiaaliset vaikutukset eivät ole yksiselitteisiä, eikä niistä olla
täysin yksimielisiä.
Yksipuoliseen, voimakkaasti keskittyneeseen tuotantoon perustuva kansainvälinen ruokajärjestelmä on
haavoittuvainen taloudellisten ja ekologisten riskien suhteen. Perinteiset viljelytaidot ja paikallinen
maatalousympäristön tuntemus ovat vähentyneet. Suurien monikansallisten elintarviketeollisuuden ja
kaupan toimijoiden valta ruokamarkkinoilla on entistä suurempi.
Pienten tuottajien ja jalostajien toimeentulomahdollisuudet ja asema elintarvikealalla ja ruokamarkkinoilla
ovat heikentyneet. Viljelijöiden neuvotteluasema on heikentynyt ja he joutuvat usein sopeutumaan
teollisuuden ja kaupan vaatimuksiin viljelylajeista ja tuotantotavoista. Pienten toimijoiden on vaikea
vastata kaupan sisäänostolle asettamiin määrällisiin vaatimuksiin ja taata tuotteen jatkuvaa saantia.
Hinnalla kilpailu on pienille tuottajille vaikeaa.
Lue lisää Reilun kaupan periaatteista
http://www.reilukauppa.fi/

Paikallisen ruoantuotannon ja jalostuksen suosiminen on sekä ympäristö- ja turvallisuuskysymys
(huoltovarmuus) että sosiaalinen ja eettinen kysymys. Suomessa on puhdas maaperä ja paljon puhdasta
makeaa vettä elintarviketuotantoon. Maailmanlaajuisesti makean veden vähäisyys on sekä sosiaalisesti
että taloudellisesti kasvava ongelma useilla ruoantuotantoalueilla. Köyhissä kehittyvissä maissa
maanviljelys on usein ainoa toimeentulon keino ja veden puute on uhka sille.
Maailmanlaajuisia sosiaalisesti kestävän kehityksen ongelmia ovat muun muassa köyhyys, riistokauppa ja
lapsityövoiman käyttö. Myös maailmanlaajuisessa elintarviketuotannossa on paljon sosiaalisesti
kestämättömiä toimintoja. Suomessa tämän hetkiset sosiaaliset haasteet, työttömyys, syrjäytyneisyys sekä
sosiaalisten erojen kasvu, liittyvät myös maaseutuelinkeinojen elinvoimaisuuteen.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ruoan tuotantoon
Jotkut ennustetuista ilmastonmuutoksen vaikutuksista, esimerkiksi kasvukauden piteneminen ja ilman
kohonnut hiilidioksidipitoisuus, voivat hyödyttää Suomen maataloustuotantoa. Sen sijaan esimerkiksi
ennustetut suuret säävaihtelut ja sateisuuden lisääntyminen voivat haitata sitä.
Ilmastonmuutoksen jatkuessa suurien maatalousmaiden maataloustuotantoon sopivan maan kokonaisala
todennäköisesti vähenee ennustetun kuivuuden, rankkasateiden ja tulvien lisääntymisten myötä. Myös
pohjavesivarantojen niukkuus aiheuttaa jo tällä hetkellä monissa maissa ongelmia maanviljelylle ja
ilmastonmuutos saattaa niukentaa vielä lisää vesipulasta kärsivien alueiden vesivaroja.
Ilmastonmuutoksen vaikutukset koettelevat ankarimmin kehitysmaita, joissa seuraukset tuntuvat jo
arjessa. Esimerkiksi Afrikassa joissakin maissa vallitsee äärimmäinen kuivuus ja toisaalla tulvat ovat yhä
tavallisempia vuosittain.
Ilmastonmuutos + väestönkasvu = ruoan tuhlaamiseen ei ole enää varaa
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Kestävä ruokalistasuunnittelu
Ympäristövastuullisen ruokalistan suunnittelussa mietitään
 aterioiden ympäristövaikutusten vähentämistä ruokalistaa ja reseptejä muokkaamalla
 ruokahävikin vähentämistä
 ruoan varastoinnin ja valmistusmenetelmän ympäristövaikutuksia, joita voidaan vähentää
työohjeita ja työmenetelmiä parantamalla
 ympäristövastuullisuuteen vaikuttamista myös tarjoilun ja asiakasviestinnän keinoin.
Ravitsemussuositusten mukainen terveellinen ruokavalio ja suositukset kestävästä ruokatarjonnasta ovat
samansuuntaisia. Suomalaisten ravitsemustottumukset paranisivat nykyistä suuremmalla täysjyväviljan,
kalan, kasvisten, hedelmien ja marjojen kulutuksella sekä pienemmällä sokeripitoisten ja runsaasti
tyydyttynyttä rasvaa sisältävien elintarvikkeiden kulutuksella.
Ruokailutottumusten muuttaminen ravitsemussuositusten mukaiseksi merkitsisi kasvisten syönnin
lisäämistä ja kovaa rasvaa sisältävien eläinkunnan tuotteiden syönnin vähentämistä, myös rasvaisten
maitotuotteiden osalta. Kulutusmäärien vähentäminen ravitsemussuositusten mukaiseksi vähentäisi myös
ruoan ympäristövaikutuksia.
Suomalaisten ravitsemusongelmista suurimpia ovat ylipaino, sydän- ja verisuonitaudit sekä 2-tyypin
diabetes. Virvoitusjuomien, makeisten, snacksien ja muiden pitkälle jalostettujen energiapitoisten ruokien
kasvanut kulutus on ongelma sekä kansanterveyden että ympäristön näkökulmasta. Näissä tuotteissa on
alhaisen ravintoarvon lisäksi suhteellisen korkea ympäristökuormitus.
FOODWEB-hanke on tuottanut ateriasovelluksen, jolla voidaan vertailla erilaisten
ruoka-annosten ympäristövaikutuksia, ravitsemuksellista laatua ja niistä aiheutuvaa
kemikaalialtistusta. http://foodweb.ut.ee/Tervetuloa_40.htm

Kestävän ruokalistan suunnittelun periaatteet
Ruokalistan suunnittelussa
 Lisätään kasvisten määrää (vähentää ilmasto- ja ravinnekuormitusta)
 Käytetään erityisesti palkokasveja (papujen, herneiden ja linssien) proteiinin lähteenä (vähentää
ilmasto- ja ravinnekuormitusta)
 Vähennetään lihan ja maitotuotteiden käyttöä (vähentää ilmasto- ja ravinnekuormitusta)
 Suositaan luomuraaka-aineita (vähentää kemikaalien käyttöä, lisää luonnon monimuotoisuutta)
 Käytetään kauden mukaisia raaka-aineita (vähentää ilmastokuormitusta)
 Suositaan helposti säilyviä ruoka-aineita (vähentää ilmastokuormitusta)
 Suositaan lyhyen toimitusketjun ruoka-aineita (vähentää ilmastokuormitusta ja jätteitä)
 Suunnitellaan ruokalistakierto siten, että raaka-aineita on mahdollista hyödyntää seuraavilla
aterioilla (vähentää jätemäärää ja kaikkia ympäristövaikutuksia).
Kasvisten käytön lisääminen ja eläintuotteiden käytön vähentäminen ovat tärkeimmät keinot
kasvihuonekaasupäästöjen eli hiilijalanjäljen pienentämiseen. Myös avomaakasvisten ja helposti säilyvien
kasvisten suosimisella pienennetään hiilijalanjälkeä. Luonnonmukaisesti tuotettujen raaka-aineiden käyttö
vähentää kemikaalipäästöjä, parantaa tuotantoeläinten hyvinvointia ja ylläpitää luonnon
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monimuotoisuutta. Kestävässä ruokalistasuunnittelussa käytetään monipuolisesti pääraaka-aineita, mikä
edistää sekä ravitsemusta että luonnon monimuotoisuutta.
Kevään 2010 elintarviketyöläisten lakon aikana jauhelihan saatavuudessa oli ongelmia.
Erään kaupungin ruokapalvelu korvasi hernekeiton jauhelihan huomattavasti
edullisemmalla soijarouheella. Ruoan menekki oli tavanomainen eikä kukaan tullut
kysymään tai ihmettelemään erilaista keittoa. Myös eräässä ammattioppilaitoksessa
osa hernekeiton jauhelihasta korvattiin soijarouheella ilman valmistus- ja
tarjoiluongelmia.

Ruokatarjonnan muuttaminen kasvispainotteisemmaksi







Monipuoliset ja runsaat salaatit ja kasvislisäkkeet ovat edellytys sille, että lautasmallia todella
voidaan toteuttaa ja täyttää puolet lautasesta kasviksilla.
Kasvisruokareseptien kehittäminen. Houkuttelevat, maistuvat ja proteiinisisällöltään riittävät
kasvisruoat ovat edellytys sille, että perinteisten ruokalajien sijaan voidaan useammin tarjota
kaikille kasvisruokaa. Asiakaskunnasta riippuen kasvisruokien tuotekehitys voi olla reipasta
kasvisten maun ja raaka-aineiden esiin nostamista tai tuttujen reseptien hienovaraista
muokkaamista - "papujen piilotusta"
Ruokalistalla vapaasti valittavissa kaksi pääruokavaihtoehtoa, joista toinen on kasvisruoka, jossa
proteiinilähteenä palkokasveja tai niistä valmistettuja tuotteita.
Eläinperäisten raaka-aineiden korvaaminen osittain kasviksilla (esim. punajuuri, soijapavusta
valmistetut tuotteet (esim. tofu), pavut, kauramaito, soijakerma, pähkinät, siemenet)
Ympäristövaikutuksiltaan suurimpia ruokalajeja tarjotaan harvemmin ja pienempinä annoksina.
Esimerkiksi lihan määrää pienennetään pata/kastike/keittoruuissa ja liha paloitellaan
pienemmäksi.
Kestävässä ruokalistasuunnittelussa hyväksytään ruokatarjonnan luonnollinen
kausivaihtelu.
Kaikkia raaka-aineita ei ole tarjolla vuoden jokaisena päivänä, vaan ruokalajien tarjonta
suunnitellaan vuodenaikaisia raaka-aineiden sesonkeja noudattaen.
Vuodenaikojen kausituotteet voidaan huomioida myös kiertävässä runkoruokalistassa.
Ruokapalvelut voivat tarjonnallaan ja viestinnällään korostaa aitoa vuoden kierron
mukaista kausiruokaa ja vahvistaa asiakkaiden ymmärrystä ruoan tuotannon ja
luonnonolosuhteiden välisestä riippuvuudesta.

Satokausi ja sesongit
Huomioidaan kauden kasvikset ja luonnontuotteet:
 marjat, sienet, villivihannekset
 kalat
 riista
 viljellyt kotimaiset kasvikset, vihannekset, marjat, hedelmät
 tuontikasvisten ja hedelmien sesongit
Katso tarkemmin marjojen, sienien, kasvisten ja tuoreen kalan kausikalentereita.
http://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/index.php?k=22439
Satokauden ulkopuolella suositaan helposti säilyviä lähialueen kasviksia. Avomaatuotteiden viljojen,
perunan, kaalien, juuresten, sipulien kasvattaminen ei vaadi suuria ulkopuolisia energiapanoksia. Näiden
tuotteiden varastoiminen on energiankulutuksen kannalta myös ympäristöystävällistä. Usein myös
tuotteiden kuljetusmatkat ovat lyhyet.
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Keräkaalipohjaisen salaatin ilmastovaikutukset ovat talvikaudella noin kuudesosa
kasvihuoneessa kasvatetun lehtisalaatti/tomaattisalaatin vaikutuksista.

Ympäristövastuullinen lautasmalli

Ympäristövastuullinen lautasmalli havainnollistaa ympäristövastuullisia raaka-aine valintoja perinteistä lautasmallia mukaillen. Vertailua ja
valintaa ympäristövaikutuksiltaan erilaisten raaka-aineiden suhteen tehdään siinä aterian osien sisällä

Kasvisten tuotannon ympäristövaikutukset ovat merkittävästi pienemmät kuin eläinkunnan tuotteiden.
Siksi lautasmallin mukainen ateria, jossa lautasen täyttäminen aloitetaan puolella lautasellisella kasviksia,
on hyvä ympäristön kannalta. Perunoiden ja viljatuotteiden - suurimoiden, pastan, leivän sekä riisin ympäristövaikutus on pieni verrattuna lihaan ja kalaan. Ympäristönkin kannalta on näin ollen hyvä täyttää
neljäsosa lautasesta perunalla, pastalla, ruokaviljalla tai vastaavilla.
Kestävässä ruokalistasuunnittelussa tarkastellaan tarjottavaa ateriaa kokonaisuutena. Lämpimän pääruoan
ohella ympäristövaikutuksiltaan merkittäviä ja ilmastokuormaa lisääviä aterianosia voivat olla esimerkiksi
salaatit, keittoateriaa täydentävät leikkeleet tai maitopohjaiset jälkiruoat. Katso tutkimustuloksia
(Consenv-hanke, MTT) erilaisten koululounaiden ilmastovaikutuksista ja rehevöittävistä vaikutuksista.
http://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/index.php?k=22440
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MTT:ssä on kehitetty vertailumenetelmä, jonka avulla ruokavalintoja voi tehdä ravitsemuksellisesti ja
ympäristön kannalta tasapainoisesti. Menetelmässä arvioidaan tuotteita elintarvikeryhmien sisällä, koska
ruokavaliomme koostuu eri elintarvikeryhmien tuotteista.
Esimerkkinä voidaan mainita grillimakkara vs. liha. Jos ainoastaan ympäristönäkökulmat huomioidaan,
grillimakkara olisi vastuullisempi vaihtoehto kuin liha, mutta kun arviointiin liitetään ravitsemusasiat, liha
menee grillimakkaran ohi. Kokonaisuutena kasvikset kuitenkin edelleen päihittävät lihan
ympäristökuormituksessa.

Lue lisää:
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/ajankohtaista/Uutisarkisto/2014/Uusi%20vertailum
enetelm%C3%A4%20yhdist%C3%A4%C3%A4%20ruoan%20ymp%C3%A4rist%C3%B6vaikutukset%20j
a%20ravitsemuksen

MTT on kehittänyt lounasravintoloille Ilmastovalinta –aterian, joka kuormittaa ympäristöä 15 % tai 30 %
vähemmän kuin keskivertoateria. Ruoka on myös joukkoruokailun ravitsemussuosituksen mukaista.
Ravintolan Ilmastovalinta-ateriavaihtoehdon tunnistaa haarukkasymbolista.
Lue lisää:
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/ajankohtaista/Uutisarkisto/2014/Haarukasta%20
tunnistaa%20lounaslistan%20ilmastovalinnat

Kestävän ruokalistan kasvisvalintoja ovat:
 Palkovilja (erityisesti kotimaiset herneet, härkä- eli peltopavut ja pensaspavut), pavut ja linssit
tuoreena, kuivattuna, säilöttynä
 Kauden mukaiset kasvikset
 Kuitupitoiset vihannekset kuten juurekset, kaalit ja sipuli - kestävät hyvin säilytystä, niitä saa
tuoretuotteina lähes ympäri vuoden
 Luonnonmukaisesti tuotetut kasvikset ja hedelmät, joiden kasvatuksessa ei ole käytetty torjuntaaineita
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Hedelmät, marjat, vihannekset ja palkokasvit vaikuttavat jossain määrin eri tavoin ympäristöön riippuen
siitä, miten ja missä ne on kasvatettu ja millaista säilytystä ne vaativat.
Terveyden kannalta on suositeltavaa syödä vähintään puoli kiloa kasviksia päivässä. Tähän lasketaan 1)
vihannekset: juurekset, kaalit, sipulit, salaatit, vihanneshedelmät, palkokasvit, tuoreyrtit, versot, idut 2)
marjat, hedelmät sekä 3) sienet. Puoli kiloa kasviksia päivässä tarkoittaa noin kuutta kasvisannosta
päivässä (annos esim. 1,5 dl kaalisalaattia, 1 dl marjoja, pari porkkanaa, iso omena). Puolet annoksista
tulee olla juureksia ja vihanneksia ja puolet hedelmiä ja marjoja. Kasvikset voidaan syödä tuoreena tai
kypsänä, ruoan mukana tai erikseen salaattina.
Helpoiten puolen kilon tavoitteen voi saavuttaa syömällä kasviksia sekä pääaterioilla että välipaloilla.
Kasvisten runsas sekakäyttö takaa parhaimman ravintoaineiden saannin. Kuuteen kasvisannokseen ei ole
laskettu energiapitoisia perunoita, viljoja, siemeniä ja pähkinöitä.
Kestävän ruokalistan energialisäkevalintoja ovat:

Luonnonmukaisesti tuotetut peruna ja vilja

Lähellä tuotetut peruna ja vilja

Ohran, kauran, rukiin uudet käyttömuodot

Täysjyvätuotteet (esim. pasta)

Riisi vaihtoehtona harvemmin
Riisin ilmastovaikutukset ovat kolme kertaa suuremmat kuin viljan ja perunan, koska riisiviljelmiltä
vapautuu suuria metaanikaasupäästöjä. Riisinviljely on yksi suurimmista ihmisperäisistä metaanilähteistä.
Perunan ja riisin ympäristövaikutusten suhteellinen ero pienenee, kun niitä vertaillaan lautasella olevina
ruoka-annoksina. Vaikka riisin paino keitettäessä muuttuu yli kaksinkertaiseksi, ero perunan eduksi on
kuitenkin selvä. Samoin viljatuotteiden ja riisin ympäristövaikutusten ero pienenee, jos verrataan riisiä ja
viljatuotteista valmistettua pastaa, kuskusta ja leipää, joiden valmistaminen kuluttaa energiaa.
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Koska perunan ja viljan viljeleminen aiheuttaa melko vähäisiä kasvihuonekaasupäästöjä, niiden
kuljettamisesta aiheutuvien päästöjen suhteellinen osuus on melko suuri. Ilmastoltaan kylmissä maissa
perunan ja viljatuotteiden viljelyssä käytetään yleensä vähemmän torjunta-aineita kuin lämpimämmissä
maissa.
Sama hiilijalanjälki jää kun kulutetaan:
 1 kg suomalaista kasvihuonetomaattia, jos lämmitykseen käytetään fossiilista
polttoainetta
 4 kg suomalaista kasvihuonetomaattia, jos lämmitykseen käytetään
uusiutuvaa energianlähdettä
 4 kg espanjalaista tomaattia
 40 kg suomalaista avomaalla kasvatettua porkkanaa.
Kestävän ruokalistan kalavalintoja ovat:
 Kotimaiset järvikalat ja pienet silakat (myrkyllisen dioksiinin pitoisuudet suurempia
suurikokoisissa silakoissa). Ahven-, hauki-, made- ja muikkukannat ovat yleensä elinvoimaisia ja
niiden pyynti ei aiheuta merkittäviä ympäristöhaittoja.
 Vähemmän käytetyt luonnonkalat, kuten lahna ja muut särkikalat
 Jos luonnonkaloja saadaan vain pieniä eriä, voidaan ruoka-annos koostaa eri kalalajeista
 Tuontikaloista MSC-merkitty kala. Merkintä takaa, että kala kuuluu kantaan, jota kalastetaan
kestävästi ja menetelmillä, jotka vahingoittavat muita kaloja, eläimiä ja meriympäristöä
mahdollisimman vähän. Vahvojen kalakantojen kaloilla on usein myös heikkojen kantojen kaloja
pienempi hiilipyrstönjälki, sillä saman kalamäärän pyytämisessä kuluu vähemmän polttoainetta.
 Valikoivin kalastusmenetelmin pyydetty kala. Verkko, koukku, pitkäsiima ja katiska ovat valikoivan
kalastuksen välineitä; niillä ei saada merkittävästi sivusaalista eivätkä ne vahingoita pohjan eliöitä.
Ne kuluttavat myös vähemmän polttoainetta kuin pohjatroolaus.
 Tuore, lähellä pyyntialuetta käsitelty kala.
WWF:n kalaopas opastaa vastuullisiin kalavalintoihin: http://wwf.fi/kalaopas/

Kala on ilmastokuormituksen ja terveysvaikutusten näkökulmasta muuta lihaa selvästi parempi proteiinin
lähde. Kalan kulutuksen määrää ei kuitenkaan voi kestävästi lisätä, ellei käyttöä suunnata maailman
ylikalastettujen luonnonkalakantojen ja vesistökuormitusta aiheuttavien viljeltyjen kalojen sijasta
kotimaisiin luonnonkaloihin.
Kestävän ruokalistan lihavalintoja ovat:
 Lihan arvostuksen nostaminen ja sen syödyn määrän vähentäminen. Yhden tai useamman
viikoittaisen liharuokalajin vaihtaminen kasvisruokaan ja liha-annosten pienentäminen. (vähentää
ilmastokuormitusta)
 Arkiruoissa muut kuin halutuimmat ja arvokkaimmat ruhon osat.
 Luonnonmukaisesti kasvatettujen eläinten liha (vähentää kemikaalien käyttöä, lisää
monimuotoisuutta ja eläinten hyvinvointia)
 Laitumella, mieluiten luonnonlaitumella, kasvaneiden lihanaudan ja lampaan liha (lisää
monimuotoisuutta ja eläinten hyvinvointia, vähentää kemikaalien käyttöä)
 Kotoisalla rehulla tuotettu sian ja siipikarjan liha (vähentää ilmastokuormitusta)
 Pavut, linssit ja herneet ovat suositeltavia korvaamaan lihankulutusta. Kananmunat ovat
eläintuotteista ilmaston kannalta parhaita proteiinin lähteenä.
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Kestävän ruokalistan maitovalintoja ovat:
 Luonnonmukaisesti tuotetut maitotuotteet
 Maitotuotteet juotavana maitona ja piimänä
 Maidoton ruoka sopii kaikille - helpottaa työtä erikoisruokavalioiden osalta (maitotuotteiden
korvaaminen esim. kaurapohjaisilla tuotteilla)
 Juuston määrän vähentäminen ruoanvalmistuksessa. Aterialla leivälle juuston sijaan
kasvispohjaisia levitteitä tai vihannesviipaleita (vähentää ilmastokuormitusta)
 Kermaiset ruoat kuuluvat juhlaan, ei arkiruokailuun
Kestävän ruokalistan rasvat:
 Kotoiset öljyt rypsi ja rapsi

Ruokatuotannon toteutuksen ympäristövaikutukset
Keittiöiden muita ympäristövaikutuksia voidaan vähentää mm. seuraavasti:
 Ruoan menekin ja asiakasmäärien seuranta ja suunnittelu, sopivien annosmäärien valmistus
 Huomioimalla ruokalistasuunnittelussa valmistusmenetelmät ja työohjeissa laitteiden
optimaalinen käyttö
 Vakioimalla kestävät reseptit ja mittaamalla (punnitsemalla) raaka-aineet tarkasti (=> hävikki
vähenee)
 Ruokaerien valmistus ajoitetaan menekin mukaan
 Valmistusaika merkitään resepteihin, jotta ruokaerät valmistuvat oikea-aikaisesti ja turha
lämpösäilyttäminen jää pois

Testaa Metoksen sivuilla hallitsetko laitteiden optimaalisen käytön:
http://www.metos.com/akatemia.asp?test=2

Varastointi:
 Sopiva ja hallittu raaka-aineiden varastointi. Ympäristön kannalta suositeltavinta on
kuivavarastointi, sitten kylmävarastointi ja huonoin vaihtoehto pakkasvarastointi. (merkitään
tulopäivä, käytetään saapumisjärjestyksessä, FIFO = First In – First Out)
 Huolehditaan elintarvikkeiden oikeista säilytyslämpötiloista (=> jätteiden ja hävikin
vähentäminen)
 Varsinkin hedelmät ja vihannekset ovat herkkiä elintarvikkeita - oikeat säilytysolosuhteet
pienentävät hävikkiä.

Tuoreiden porkkanakuutioiden käyttö aiheuttaa merkittävästi pienemmän
ilmastokuormituksen kuin kuutioiden hankkiminen pakastettuina.

Jalostusaste:
 Vähennetään jalostusta (tuore vs. pakaste, kuoriperuna vs. kuorittu peruna, porkkanatikku vs.
porkkanaraaste)
 Tuoreiden, laadukkaiden ja maistuvien tuotteiden käyttäminen lisää ruoan terveellisyyttä ja
vähentää ruokahävikkiä. Mitä pidemmälle raaka-aineet jalostetaan, sitä enemmän työvaiheita ja
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laitteita ja suurempi ympäristökuormitus. Pitkälle jalostetut tuotteet ovat myös kustannuksiltaan
arvokkaampia, koska ne sisältävät paljon muita tuotantotekijöitä kuin raaka-aineita.

Ruokatarjoilun ja viestinnän mahdollisuudet
Ruokapalveluilla on mahdollisuus ja tärkeä rooli ohjata asiakkaitaan myös ympäristövastuulliseen
ajatteluun. Ruokatarjoilulla voidaan viestiä kestävistä valinnoista.
Lautasmalli:
 Laitetaan esille lautasmalli päivän tarjoomuksista
 Ohjataan tarjoilulinjastolla kokoamaan ateria yhdelle ruokalautaselle ja jättämään
salaattilautanen pois
 Salaatit/kasvislisäkkeet ovat tarjoilulinjastossa ensimmäisinä, jolloin aterian koostaminen
lautasmallin mukaan on helppoa.
Tutkimusten mukaan tarjolla olevan ruokamäärän ja tarjoiluastian koko vaikuttavat siihen kuinka suuria annoksia
lautaselle otetaan.

Kasvispainotus
 Kasvisruoka on tarjoilulinjastossa lämpimistä pääruoista ensimmäisenä.
 Laitetaan herkullinen kasvisvaihtoehto ensimmäiseksi ja kehotetaan "maista vähän" ja
varaudutaan kasvisruoan menekin vähittäiseen kasvuun
 Sallitaan valita sekä kasvis- että lihavaihtoehtoja samanaikaisesti
 Mietitään ruokalajin nimiä - sillä voi olla suuri vaikutus tarjoomuksen houkuttelevuuteen
Hävikin vähentäminen ja lajittelu:
 Hävikin vähentämiseksi tuodaan ruoka tarjolle pienemmissä erissä
 Järjestetään astiapalautus ja lajitteluastiat siten että biojätteen keruu sujuu eikä se sotkeennu
sekajätteeseen
Asiakasviestintä:
 Ympäristö-, alkuperä- ja luomumerkinnät ruokalistalle
 Jokainen keittiöhenkilökunnasta osaa kertoa asiakkaille ruoan alkuperästä
 Huomioidaan paikallinen ruokakulttuuri ja vuotuiset juhlat tarjoomuksissa
Ruokapalvelujen asiakkaiden kiinnostus ruoan sisältöön ja ruokailutilanteisiin kasvaa koko ajan. Asiakkaat
odottavat, että heille välitetyt viestit kuvaavat toiminnan kestävyyden todellista laatua. Asiakaspalautteen
kerääminen eri menetelmin on siksi tärkeä osa viestintää. Vuorovaikutuksessa kehitetty viestintä saadaan
vastaamaan asiakaskunnan tarpeita ja kiinnostuksen kohteita.
"Halvassa ruuassa on piilossa kustannuksia, jotka lankeavat meidän maksettaviksemme vasta myöhemmin
tai joista muut maksavat vasta myöhemmin tai joista muut maksavat puolestamme jo nyt, usein meidän
tietämättämme."
- Filosofi Thomas Wallgren
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Kestävät hankinnat
Kestävillä hankinnoilla pyritään pienentämään haitallisia päästöjä ja jätemäärää sekä edistämään
luonnonvarojen kestävää käyttöä, tuotantoeläinten hyvinvointia ja tuotannon sosiaalista kestävyyttä.
Ammattikeittiöiden valinnat voivat hyvin suunnattuina merkittävästi tukea tuotannon ympäristömyötäisiä
toimintatapoja ja innovaatioita. Julkisen sektorin toimijoiden odotetaan toimivan esimerkkinä kestävien
julkisten hankintojen toteuttamisessa.
Ruokapalveluissa tiukat talousraamit ohjaavat useimmiten hankintoja. Ympäristökriteerien asettaminen
hankinnoille on sen sijaan toistaiseksi harvinaista. Hankinnoissa noudatetaan usein vakiintuneita
käytäntöjä, joiden ympäristövaikutuksia ei tulla ajatelleeksi. Hinnan lisäksi hankinnoissa on kiinnitettävä
huomiota tuotteiden muihinkin ominaisuuksiin, kun halutaan tarjota ympäristövastuullisempaa
ruokapalvelua. Ympäristövastuullisilla hankinnoilla voidaan samanaikaisesti säästää rahaa ja suojella
ympäristöä, kun huomioidaan hankinnan elinkaarikustannukset.

Hankintojen suunnittelu on ympäristövaikutusten huomioinnin ratkaiseva vaihe
Kestävien hankintojen toteuttaminen edellyttää ennen kaikkea tahtoa ja aktiivista ympäristötiedon
hankintaa markkinoilla olevista tuotteista. Julkisten hankintojen kilpailuttamisessa tarvitaan
hankintalainsäädännön ja asianmukaisten menettelyiden tuntemusta.
Hankinnat.fi -sivulla on tarjolla tietoa julkisten hankintojen hyvistä käytännöistä

Koska ympäristövastuullisten elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden tarjonta on vasta kehittymässä,
hankintojen kestävyyden lisääminen pysyvästi edellyttää pitkäjänteistä suunnittelua ja yhteistyötä
tuottajien, jalostajien, elintarviketoimittajien ja kuljetuspalveluiden kanssa. Ammattikeittiöt voivat
kehittää ympäristövastuullisten tuotteiden saatavuutta esimerkiksi yhdessä lähituottajien kanssa.
Hankintojen kestävyyden lisääminen kannattaa aloittaa vaiheittain. On hyvä aloittaa tuoteryhmistä, joissa
on selviä ympäristötuotteita.
Tarjoajalta ja tavarantoimituksilta voi edellyttää ympäristövastuullisuutta
Tarjoajalta voi vaatia ympäristöjärjestelmää tai kattavaa ympäristöohjelmaa ja ympäristövastuullisuuden
edellyttämistä myös alihankkijoiltaan. Myös kuljetuspalvelulle voidaan asettaa ympäristökriteereitä.
Julkisilta keittiöiltä edellytetään ympäristövastuullisuutta hankinnoissa
Kansalliset tavoitteet kestäville julkisille hankinnoille määriteltiin valtioneuvoston periaatepäätöksessä
vuonna 2009 ja päätöstä päivitettiin vuonna 2013. Periaatepäätös on valtion organisaatioita sitova, mutta
kunnille luonteeltaan suositus. Valtioneuvosto edellyttää julkisilta hankkijoilta energian- ja
ympäristönäkökulman huomiointia kaikissa hankinnoissa, erityisesti rakentamisen ja asumisen,
liikkumisen, ruokapalveluiden, energiaa käyttävien laitteiden sekä palveluiden hankinnoissa. Käytännössä
tuotteiden ja palveluiden hankinnassa kehotetaan käyttämään vertailuperusteina Pohjoismaisen tai EU:n
ympäristömerkin saamisen kriteereitä.
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Julkisten ruokapalvelujen elintarvikehankinnoissa tulee periaatepäätöksen mukaisesti lisätä
luonnonmukaista, kasvispohjaista tai sesonginmukaista ruokaa. Sitä on tavoitteen mukaan tarjolla
keittiöissä ja ruokapalveluissa vähintään kaksi kertaa viikossa. Hankintojen tavoitteena julkisissa keittiöissä
on, että tarjotusta ruoasta 10 prosenttia on luomua vuoteen 2015 mennessä ja 20 prosenttia vuoteen
2020 mennessä.
Hankintastrategia ohjaamaan käytäntöjä
Keittiön toimintasuunnitelmaan tai laatukäsikirjaan tai/ja ympäristöohjelmaan voidaan kirjoittaa kestävien
valintojen periaatepäätös ja käytännössä miettiä ja tarkentaa yksityiskohtaisemmin, mitä se meidän
keittiössämme merkitsee. Tärkeää on, että hankinnat tehdään ruokalistasuunnittelun perusteella, eikä
käytössä olevien tuotevalikoimien perusteella.

Elintarvikehankinnat vastuullisessa keittiössä


Varastotilannetta, tuotteiden menekkiä ja hävikkiä seurataan tarkasti. Tarkennetaan tämän
pohjalta elintarvikkeiden sopivat hankintamäärät (vältetään turhat hankinnat, vähennetään
hävikkiä)



Hankitaan luomutuotteita ja reilun kaupan tuotteita



Asetetaan hankittaville elintarvikkeille ympäristövaatimuksia, esimerkiksi "tuotettu uusiutuvalla
energialla" tai "tuotettu ilman kemiallisia torjunta-aineita".



Mietitään kuljetusmatkoja kestävyyden kannalta ja sopivaa tasapainotilaa raaka-aineiden
paikallisuuden ja kuljetustiheyden välille. Hankintojen paikallisuus voi vähentää elintarvikkeen
elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, jos ne vähentävät kuljetuksia ja pakkaamista. Lähiruoan
ympäristövaikutukset riippuvat kuitenkin ennen kaikkea maatalouden tuotantotavoista ja
jalostusprosessien laadusta. Paikallinen ruokaketju merkitsee paikallisesti kannettua
ympäristövastuuta: Raaka-ainetuotannon ympäristövaikutukset jäävät oman yhteiskunnan
vastuulle kotimaahan tai kotimaakuntaan. Tuotteiden ympäristövaikutukset ovat myös paremmin
määritettävissä, kun tuotantoketju tunnetaan.



Hankitaan ruoka-aineet sopivan kokoisissa pakkauksissa. Vaikka pakkauksen valmistuksen osuus
tuotteen ympäristövaikutuksista on useimmissa tapauksissa vähäinen, ammattikeittiössä sopivat
pakkauskoot vähentävät merkittävästi jätettä ja hävikkiä.



Suositaan uudelleenkäytettäviä ja kierrätyskelpoisia pakkausmateriaaleja. Ruoan
ympäristövaikutukset ovat kuitenkin yleensä merkittävästi pakkausten vaikutuksia suuremmat,
joten tarpeen mukainen ja tuotetta riittävästi suojaava pakkaus voi auttaa vähentämään
ympäristökuormitusta pienentämällä ruoan varastohävikkiä.

Lue lisää luomuruoan hintavertailusta ammattikeittiössä:
http://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/doc/luomun-hintavertailu_esite.pdf
Lue lisää lähiruoan hankinnasta: http://flash.kunnat.net/2013/lahiruoka/#1
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Elintarvikkeiden ympäristö-, vastuullisuus- ja alkuperämerkit
Ympäristömerkkien tavoitteena on välittää ostajille ja päättäjille tuotteen tuotantoprosessia ja
tuotantoympäristöä koskevaa ympäristötietoa.
Maailmalla on monenlaisia merkkejä - tässä muutamia

Luomumerkit kuvaavat, että tuotteet tulevat kolmannen osapuolen valvonnassa olevasta tuotannosta,
jossa noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa tiukempia ympäristökriteereitä. Luomutuotannossa
käytetään uusiutuvia luonnonvaroja ja kemiallisten torjunta-aineiden, väkilannoitteiden sekä
geenimuunneltujen tuotanto-organismien käyttö on kielletty. Luonnonmukaisessa eläintuotannossa
käytetään luonnonmukaisesti tuotettuja rehuja ja otetaan huomioon eläinten luonnonmukaisen
käyttäytymisen tarpeita.
Koska luomuvalvonta ei nykyisin ulotu ammattikeittiöihin, virallisia luomumerkkejä ei voi käyttää annosten
mainonnassa. Ruokalistalla olevat luomuelintarvikkeet saa tietenkin mainita.

Aurinkomerkki kertoo tuotteen olevan suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Merkkiä voi hakea toimija, joka tuottaa, valmistaa, valmistuttaa,
pakkaa tai tuo maahan luomutuotteita ja kuuluu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

EU:n uusi luomumerkki -"Eurolehti" on pakollinen kaikissa esipakatuissa EU:n alueella valmistetuissa luomutuotteissa. Sille ei erikseen
myönnetä käyttöoikeutta vaan sitä käytetään asetuksen määräämällä tavalla. Tunnusta voi käyttää vapaaehtoisesti myös muissa
luomuelintarvikkeissa, kuten pakkaamattomissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa tuotteissa.
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Portaat luomuun -ohjelma tarjoaa mallin ja ohjeistuksen luomun käyttöön ammattikeittiössä:
http://www.portaatluomuun.fi/

Ilmastovaikutuksiin perustuvia merkintöjä on alettu kehittää tuotteisiin. Suomessa on käytössä vuonna
2014 neljä erilaista pakkausmerkintää, jotka kertovat tuotteen ilmastovaikutuksista. Yritykset kertovat
myös nettisivuillaan tuotteidensa ympäristövaikutuksista. MTT:n vetämässä Climate Communication II –
hankkeessa tehtiin etenemissuositus elintarvikkeiden ilmastoviestinnästä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa
yritysten viestintä elintarvikkeiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksista.

LUE LISÄÄ:
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/ajankohtaista/Uutisarkisto/2013/Elintarvikeala%20halua
a%20tukea%20kuluttajien%20ilmastomy%C3%B6nteisi%C3%A4%20valintoja
Etenemissuositus elintarvikkeiden ilmastoviestintään:
https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/climate-communication-III/Elintarvikkeiden%20ilmastoviestint%C3%A4%20Suomessa%20seminaari%202.10.2013/Etenemissuositus.pdf
Vesijalanjälkimerkintä on toinen todennäköisesti laajemmin käyttöön tuleva tulevaisuuden
ympäristömerkintä.
Eläinten hyvinvoinnista maailmalla käytössä on jo merkintäjärjestelmiä, joiden standardit ovat tiukempia
kuin lainsäädännön minimivaatimukset.

Reilun kaupan merkintä on eettinen merkintä, joka kuvaa ennen kaikkea sosiaalista oikeudenmukaisuutta sisältäen myös ympäristövastuuta
koskevia kriteereitä. Reilun kaupan järjestelmän piiriin kuuluvassa tuotannossa pyritään vähentämään torjunta-aineita ja maaperän eroosiota
sekä ylläpitämään luonnon monimuotoisuutta. Reilua kauppaa valvoo kansainvälinen Reilun kaupan liitto.
Reilun kaupan merkin käyttö keittiön ruokalistamerkinnöissä edellyttää "kolmannen osapuolen sopimusta" Reilun kaupan
edistämisyhdistyksen kanssa.
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Kalatuotteiden MSC-ympäristösertifikaatti (Marine Stewardship Council) takaa, että kalat ja äyriäiset on pyydystetty ekologisesti kestävällä
tavalla. MSC-luokitus ei kuitenkaan kerro kalatuotteen muista mahdollisista ympäristövaikutuksista, esimerkiksi kuljetusten tai maailman
toisella puolella tapahtuvan jalostuksen vaikutuksista.
Myös ammattikeittiöille voidaan myöntää vastuullisesti pyydetyn kalan käytöstä kertova MSC Chain of Custody -sertifikaatti.
Tulossa on ASC-ympäristösertifikaatti (Aquaculture Stewardship Council) kasvatetulle kalalle.

ASC-sertifikaatti (Aquaculture Stewardship Council) kertoo vesiviljelytuotannon vastuullisuudesta.

Alkuperämerkinnät, kuten Hyvää Suomesta - joutsenlippu ja Puhtaasti kotimainen -sirkkalehtilippu,
Avainlippu tai Maakuntien parhaat -merkki eivät ole ympäristömerkkejä, vaan viittaavat tuotteen
alkuperään. Merkki ei kerro tuotteen ympäristövaikutuksista tai elinkaarivaikutuksista.

Muut hankinnat vastuullisessa keittiössä


Mietitään onko tavaraa tai konetta pakko hankkia, vai
o voidaanko tarve hoitaa muuten, esimerkiksi palvelua ostamalla
o voidaanko entinen korjata - tuotteen eliniän jatkaminen kunnostamalla ja muodistamalla
on yleensä ympäristöä säästävä teko
o voiko joku muu tuote korvata hankinnan



Tarkistetaan varastotilanne säännöllisesti ja ennen hankintaa



Vaaditaan hankittavilta käyttötavaroilta, kemikaaleilta ja palveluilta ympäristömerkintä tai
julkisten hankintojen tapauksessa merkintää vastaavat ominaisuudet.



Laitehankinnoissa käytetään vertailuperusteena kokonaistaloudellisuutta eli laitteiden
elinkaarikustannuksia. Vaaditaan koneilta parasta energialuokitusta tai tietoa koneiden
energiatehokkuudesta. Ammattikeittiölaitteille ei ole toistaiseksi energialuokitusta, mutta niiden
energian- ja vedenkulutus voidaan huomioida valintakriteereissä ja pisteyttää halutulla
painoarvolla.
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Mietitään hankintojen ja erityisesti palvelujen paikallisuutta.
Katso Motivan laskentaohjeet laitteiden elinkaarikustannuksille:
http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/ammattikeittiot/hankinnat
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/files/462/Motivan_hankintaohje_Ruokapalvelu_Energia_j
a_vesi_15.5.2014.pdf
Energiamerkintä ja –luokitus kotitalouslaitteille:
http://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/ostajan_opas/energiamerkinta

Ympäristömerkit

Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki Joutsenmerkki kertoo mitkä tuotteet ja palvelut ovat ympäristön kannalta parhaiden joukossa.
Joutsenmerkkiä voi hakea vain niissä tuoteryhmissä, joissa on olemassa ennalta laaditut kriteerit eli ympäristömerkin myöntämisperusteet.
Joutsenmerkin vaatimukset tarkistetaan määräajoin pohjoismaisena yhteistyönä. Merkki ei kerro tuotteen alkuperästä.

Joutsenmerkillä on kriteerit mm. suurkeittiöiden astianpesuaineille ja erilaisille siivousaineille,
mikrokuituliinoille, pehmopapereille ja lautasliinoille.
Joutsenmerkki voidaan myöntää myös ravintolapalveluille. Merkin kriteerit koskevat kattavasti toiminnan
ympäristövaikutuksia.
Katso Joutsenmerkin kriteerit hotelleille, ravintoloille ja kongressikeskuksille:
http://joutsenmerkki.fi/kriteerit/hotellit-ravintolat-ja-kongressikeskukset/

Euroopan yhteisön yhteinen ympäristömerkki EU-Kukka kertoo tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä. EU-Kukka voidaan myöntää
tuotteelle, joka tuoteryhmässään kuuluu parhaiden joukkoon, eli täyttää tietyt elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia koskevat kriteerit. EUKukka myönnetään aina määräajaksi ja merkinnän saaneita tuotteita valvotaan jatkuvasti. Suomessa merkintää valvoo ja käyttöä kehittää
Motiva Services Oy – Ympäristömerkintä.

Lue lisää ympäristömerkeistä: http://joutsenmerkki.fi/
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Hankintalaki ohjaa vaan ei estä
Julkisten ruokapalveluiden hankintoja ohjaa hankintalainsäädäntö. Menettelytavat vaihtelevat hankinnan
arvon mukaisesti.
Hankintalaki ei estä ostajaa hankkimasta haluamaansa tuotetta. Ostaja voi tehdä suorahankintoja,
osatarjouksia ja puitesopimuksia organisaationsa hankintasopimusten rajoissa. Ostaja saa määritellä
tarvittavan tuotteen laadun. Valintakriteerien määrittely on tehtävä jo tarjouspyynnössä hyvin tarkasti,
jotta haluttu tuote voidaan hankkia. Tarjouspyynnöt on laadittava siten, että tarjoajat voivat sen
perusteella antaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.
Luonnonmukaista tuotantotapaa ja ympäristöominaisuuksia voi käyttää hankinnan kriteereinä
Hankittavan elintarvikkeen määrittely tarjouspyynnössä luomutuotteeksi on hankintalainsäädännön
mukaan mahdollista, koska luomu on EU-asetuksen mukaan määritelty tekniseksi laatuominaisuudeksi.
Ympäristömerkkien tai Reilun kaupan merkin perusteena olevia kriteereitä voidaan käyttää
valintaperusteena julkisissa hankinnoissa, mutta tiettyä merkkiä ei voida vaatia.
Alkuperää ei voida suoraan käyttää kriteerinä julkisten hankintojen tarjouspyynnöissä. Lyhyt toimitusketju
voi olla hankintojen perusteena, kun sillä on vaikutusta elintarvikehankintojen laatuun ja
ympäristövaikutuksiin.
Hankintalaki mahdollistaa myös sosiaalisten näkökohtien huomioimisen hankintojen kriteerinä.
Hankintojen sosiaaliset näkökohdat tarkoittavat toimenpiteitä, joilla estetään syrjintää ja syrjäytymistä
sekä taataan perusoikeuksien ja tasa-arvoisen kohtelun toteutuminen. Hankintakriteereillä voidaan ohjata
tarjouspyyntöön vastaavaa yritystä työllistämään vaikeasti työllistyviä henkilöitä ja/tai tarjoamaan
työharjoittelu- tai oppisopimuspaikkoja nuorille.
Lue lisää hankintojen sosiaalisista näkökohdista: http://www.hankinnat.fi/fi/malleja-jalainsaadantoa/sosiaaliset-nakokohdat/Sivut/default.aspx
http://finnwatch.org/images/kuntahankinnatweb.pdf

Hankittavien tuotteiden ryhmittely - miten saa ryhmitellä?
Jos hankinnat jäävät alle kansallisen kynnysarvon 30 000€, menettelyt ovat joustavampia ja kevyempiä ja
saattavat houkutella myös pienempiä tavarantoimittajia kehittämään ja tarjoamaan tuotteitaan ja
palveluitaan. Hankinnoissa voidaan erottaa merkitykseltään vähäisemmät tuote-erät, kuten
sesonkituotteet (tuore kala, metsämarjat, syysomena, yrtit) massatuotteita koskevan sopimuksen
ulkopuolelle.
Jos luomutuotteiden, kausituotteiden tai lyhyen kuljetusmatkan tuotteiden hankintamäärät ovat pieniä
suhteessa hankinnan muihin tuotteisiin, kannattaa harkita niiden kilpailuttamista erikseen tai hankkimista
puitesopimusten kautta. Puitesopimukset sopivat hyvin mm. sesonginmukaisiin tuotteisiin sallimalla
tuotteiden joustavan vaihtamisen sopimuskauden aikana.
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Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa(EU):
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_fi.pdf

Lähikeittiöhankkeen muistilista:
http://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/uploadkuvat/Lhikeittihankkeenmuistilista.jpg

Keittiön energiankulutus
Ruokapalveluiden ympäristövaikutuksia voidaan vähentää myös keittiön energiansäästötoimilla. Tässä
osiossa annetaan vinkkejä keittiön energiankulutuksen hillitsemiseen.

Energiankulutus ja säästön mahdollisuudet ammattikeittiöissä
Ammattikeittiöissä kuluu Suomessa energiaa yhtä paljon kuin kaikkien kotitalouksien valaistuksessa.
Suurin osa energiasta kuluu lämmitykseen ja ilmanvaihtoon, koska keittiöiden ilmanvaihtotarve on suuri.
Keittiöiden toimintojen suora energiankulutus jakautuu karkeasti kolmeen osaan ruoan valmistuksen,
kylmäsäilytyksen ja astianpesun kesken. Tarjoilun ja puhtaanapidon sekä valaistuksen osuudet
energiankulutuksesta ovat vähäisempiä.
Motivan opas Energiatehokas ammattikeittiö:
http://www.motiva.fi/julkaisut/kiinteisto_ja_palveluala/energiatehokas_ammattikeittio.1037.shtml
Motivan sivusto ammattikeittiöille:
http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/ammattikeittiot
TEM:n ohje Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa:
http://www.motiva.fi/files/4644/Energiatehokkuus_julkisissa_hankinnoissa.pdf
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Tarjottavan ruoan valmistusketjussa energiaa kuluu merkittävästi jo ruoka-aineiden tuotannossa,
jalostuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksissa.
Jotta energiankulutusta voidaan vähentää, on sitä seurattava. Energiaa käytetään keittiössä pääosin
sähkönä ja lämpimänä vetenä, joskus kaasuna tai höyrynä. Keittiössä on hyvä olla muusta kiinteistöstä
erillinen sähkömittari. Kun tiedetään ruoanvalmistukseen, kylmäsäilytykseen, astianpesuun ja jakeluun
kuluvan energian määrä, voidaan laskea, paljonko ammattikeittiössä kuluu energiaa yhden ruokaannoksen tuottamiseen. Toistaiseksi energiankulutusta mitataan hyvin harvassa keittiössä, mutta Suomen
ammattikeittiöiden keskimääräiseksi keittiön prosessien energiankulutukseksi annosta kohti on arvioitu 1
kWh, jonka kustannus on noin 10 senttiä.

Hanki keittiöösi muutama edullinen laitekohtainen sähkömittari ja seuraa, millä
toimintatavoilla sähkönkulutus on alhaisin.

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä johtuvan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on sovittu
hiilidioksidipäästöjen rajoittamisesta. Meistä jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa
ilmastonmuutoksen hidastumiseen käyttämällä energiaa järkevästi. Merkittävimmin energiankulutuksen
ympäristövaikutuksia vähennetään vaihtamalla uusiutumattomat energianlähteet uusiutuviin.

Keittiösuunnittelu
Ilmanvaihto
Ilmanvaihto on keittiöissä suunniteltava huolella, sillä se kuluttaa paljon energiaa, mutta on työ- ja
ruokailuolosuhteiden kannalta tärkeää. Keittiön eri toiminnoille olisi parasta olla erikseen säädettävät
ilmanvaihdot: ruoan valmistukselle, astianpesulle, kylmäsäilytykselle ja ruokasalille omansa.
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Energiatehokkaassa ilmanvaihtojärjestelmässä on lämmön talteenotto, eli korvausilmaa lämmitetään
poistoilman lämpöenergialla. Ilmastointi on tärkeää mitoittaa todellisen lämpökuormituksen mukaan ja
sitä kannattaa säätää tehokkaammaksi silloin, kun lämpöä tai höyryä syntyy erityisen paljon. Yön ja lomien
ajaksi ilmastointia säädetään pienemmälle. Ilmanvaihtokanavat on puhdistettava säännöllisesti. Kun
suodattimet puhdistetaan riittävän usein, ilmanvaihto toimii tehokkaasti.
Laitteiden energiatehokkuus vaikuttaa energiankulutukseen koko käyttöiän ajan
Laitehankinnoissa tulee ottaa huomioon laitteiden elinkaarikustannukset. Laitteita hankitaan tarpeen
mukaan ja niitä käytetään monipuolisesti ja tehokkaasti. Erikokoisia patoja ja uuneja käytetään
valmistuserien koon mukaan. Esimerkkejä monikäyttöisistä laitteista ovat sekoittava pata, joka korvaa
osittain yleiskoneen ja yhdistelmäuuni, joka korvaa paistinpannun, keittokaapin ja osittain padan.
Tehokkaimmin energiaa pystytään hyödyntämään suurissa keittiöissä, joissa laitteiden käyttöaste on
korkea. Pienissä keittiöissä työjärjestyksen suunnittelu lisää energiatehokkuutta.
Kylmälaitteet tulee sijoittaa mahdollisimman kauas lämmönlähteistä kuten liesistä ja uuneista.
Valaistus
Loisteputket ovat energiatehokkaita työvaloja, mutta käytetyt putket ovat vaarallista jätettä, ja ne tulee
toimittaa asianmukaiseen keräyspisteeseen. LED-valoputket ovat energiatehokkaimpia, pitkäikäisiä ja
ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja valaistukseen. Käytöstä poistetut LEDit viedään SER-jätekeräykseen.
Varastoissa ja muissa tiloissa, joissa ei oleskella pitkiä aikoja, on hyvä olla liiketunnistimella toimiva
valaistus. Etenkin asiakastilojen valaistuksessa tulee hyödyntää mahdollisuuksien mukaan luonnonvaloa.
Tämä on otettava huomioon jo ikkunoiden määrää ja kokoa suunnitellessa.

Ruoanvalmistus
Ruoanvalmistuksen energiatehokkuutta voi parantaa valitsemalla sopiva laite ja valmistusastia ruoan
määrän ja valmistustavan mukaan sekä käyttämällä laitteita järkevästi.
 Esilämmitä uunit ja padat ennen ruoan valmistamista.
 Keitä vähässä vedessä ja kuumenna kerrallaan vain tarvittava määrä.
 Käytä kansia.
 Hyödynnä patojen ja uunien jälkilämpö (energiansäästö 10-20 %)
Ruoanvalmistuslaitteiden, kuten liesien, uunien ja patojen energiatehokkuutta kuvaa hyötysuhde (%), joka
kertoo miten suuri osuus käytetystä energiasta hyödynnetään ruoan lämmittämiseen. Laitteiden
energiatehokkuus ei siis ole pääteltävissä liitäntätehosta, vaan erilaisten ja etenkin eri-ikäisten laitteiden
kyky hyödyntää energiaa tehokkaasti vaihtelee suuresti.

Liedet
Liesistä energiatehokkaimpia ovat induktioliedet (90%) ja infrapunaliedet (80%), kun perinteisten
valurautaliesien energiatehokkuus on usein vain 35 prosentin luokkaa. Nopeat induktioliedet sopivat
erityisesti ravintoloihin, mutta niiden käyttöönotto vaatii usein myös keittoastioiden uusimisen.
Energiatehokas liesi lämmittää ympäristöään vähemmän (hukkalämpö), jolloin myös keittiön
jäähdytystarve on vähäisempi.
Padat


Sekoittavien, ulkovaipaltaan kokonaan eristettyjen patojen hyötysuhde on noin 85 %, perinteisten
noin 60 %.
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Pataruokien valmistuksessa suuri osa energiasta kuluu padan ja ruoan lämpötilan nostamiseen.
Valmiiksi lämpimällä padalla kannattaa valmistaa useita peräkkäisiä kypsennyseriä, jolloin
energian käyttö tehostuu.
Täysi pata kuluttaa annosta kohti vähemmän energiaa kuin vajaasti täytetty pata. Kullekin
valmistuserälle kannattaa siis valita mahdollisimman sopivan kokoinen kypsennysastia.
Kannen käyttö etenkin haudutusvaiheessa ja korkeilla lämpötiloilla pienentää merkittävästi padan
energiankulutusta.
Sekoittimen käyttö säästää energiaa, koska sekoittuessa lämpö siirtyy tehokkaammin ja
tasaisemmin ruokaan. Tämä vähentää kypsennyshävikkiä ja ruoan kiinni palamista padan pintaan,
mikä helpottaa myös pesua.
Hyödynnä jälkilämpö, sammuta pata ennen ruoan valmistumista.
Keiton valmistus on energiatehokkainta ja nopeinta kuullottamalla ensin kasvikset
kuumennetussa padassa ja lisäämällä vasta sitten neste.

Uuni on energiatehokas, jos sitä käytetään täytenä. Kun uunissa kypsennetään vain muutamia
vuoallisia, on energiankulutus moninkertainen verrattaessa täysiin täyttömääriin.
Myös sopivan kokoisten kypsennysastioiden valinta on tärkeää: liian syvien paistovuokien käyttö
suurilla vuokatäytöksillä kasvattaa energiankulutusta, kypsennyshävikkiä ja kypsennysaikaa.
Laadukkaan kypsennystuloksen saavuttamiseksi kannattaa hyödyntää laitteen automatiikka ja
tallentaa kaikkien ruokalistan tuotteiden kypsennys omiksi ohjelmiksi uuniin
Uunin esilämmitys kuluttaa paljon energiaa. Uunilla on näin ollen parasta valmistaa useita
ruokaeriä peräkkäin. Kun uunikammio ja boilerissa oleva vesi ovat valmiiksi kuumia, esilämmitys
vie vähemmän aikaa ja energiaa.
Hyödynnä jälkilämpö, sammuta uuni ennen ruoan valmistumista.
Uunia ei pidetä tarpeettomasti päällä.

Uunia käytettäessä tulee välttää turhia oven avauksia ja käyttää paistolämpömittaria.

Astianpesu
Astianpesukone on monessa keittiöissä merkittävin energiaa kuluttava laite. Astianpesu kuluttaa noin 80 %
keittiössä käytetystä vedestä ja 40 % sähköstä. Uusissa astianpesukoneissa energiankulutusta vähentää
loppuhuuhteluveden uudelleenkäyttö pesuprosessissa sekä lämmönvaihdin, jonka talteen ottamaa
lämpöä hyödynnetään tuloveden lämmityksessä. Ammattikäyttöön tarkoitettu kone pesee allasvedellä
monta pesua ja ottaa tuorevettä ainoastaan huuhteluun.
Astiat on pestävä pian käytön jälkeen. Astioiden esipesulla estetään irtonaisen ruokalian päätyminen
pesuprosessiin ja se säästää siksi kemiallisessa pesussa tarvittavan pesuliuoksen kokonaismäärää. Jos
astioita ei pestä heti, astiat voidaan pinota päällekkäin ja näin liottaa pienelläkin vesimäärällä. Astioiden ja
työvälineiden valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota niiden puhdistettavuuteen. Esimerkiksi
pinnoittamaton alumiini ja valurauta-astiat eivät sovellu konepesuun.
Astioita on hoidettava oikein. Esimerkiksi pitkäaikainen altistus suolalle, kosketus
ruostuvien materiaalien kanssa tai hankaaminen teräsvillalla vahingoittavat mekaanista
kulutusta hyvin kestävän ruostumattoman teräsastian pintakalvoa.
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Seuraa pesu- ja huuhtelulämpötiloja sekä vedenkulutusta. Mitä niukemmin astianpesukone käyttää vettä,
sitä vähemmän kuluu myös energiaa. Esipesussa veden lämpötilan tulee olla alle 40 astetta, varsinaisen
pesun lämpötilaksi riittää 55-65 astetta. Loppuhuuhtelu tehdään 85-asteisella vedellä.
 Astianpesukoneet käynnistetään vasta aterian tarjoilun alkaessa.
 Vettä ja energiaa säästyy tehokkaimmin pestäessä täysiä, oikein täytettyjä ja astiatyypille
tarkoitettuja astiakorillisia.
 Jatkuva vajaiden korien peseminen pidentää tarpeettomasti koneen päivittäistä käyttöaikaa ja
saattaa jopa kaksinkertaistaa astianpesun energiankulutuksen.
Useimmissa astianpesukoneissa käyttäjä voi säätää astioiden pesuajan astioiden likaisuuden mukaan.
Ylimääräinen pesuaika kuluttaa vettä, sähköä ja pesuainetta, mutta ei tee astioita yhtään puhtaammiksi.
Isoja tunnelipesukoneita käytettäessä pesun ajoittamisella voidaan vähentää päivittäistä käyttöaikaa ja
vaikuttaa oleellisesti sähkönkulutukseen. Ellei tunnelipesukoneessa ole uudenaikaista
käytönohjausjärjestelmää, koneen käyttäjän tulee pysäyttää kuljetin itse, kun pestäviä koreja ei ole.
Pata- eli raepesukoneessa käytetään pesun tehostajana muovirakeita. Pesussa syntyy siis jatkuvasti myös
raejätettä. Raepesuun sopivat vain kulutuskestävät astiat, eikä niitä ole syytä esipestä, vain irtonainen
ruoantähde kaavitaan biojätteeseen.
Astianpesukoneen käyttöohjeen mukainen puhdistaminen parantaa pesutulosta. Pesuvarret on
puhdistettava säännöllisesti. Jos vedestä kertyy kalkkia ja muita mineraaleja lämmitysvastuksiin, kertymät
poistetaan, jotta vastukset toimivat tehokkaasti.

Tarjoilu
Lämpimät tarjoilukalusteet kuluttavat energiaa vastaavankokoisia kylmäkalusteita enemmän. Energiaa
voidaan tarjoilussa säästää tarjoilun oikealla ajoituksella ja käyttämällä tarjoilukalusteita tehokkaasti.
Jakelulaitteiden energiankulutusta vähentää niiden pitäminen päällä vain päivittäisen käyttötarpeen ajan.
Lautaslämmittimet kuluttavat paljon energiaa ja niiden esilämmitys kestää noin tunnin.
Lautaslämmittimien turhasta käytöstä onkin syytä luopua ja niitä käytettäessä lämmittimien päällä olo on
ajoitettava tarkkaan. Lautaslämmittimet voi sammuttaa jo tuntia ennen jakelun päättymistä.
Entä jos lounastarjoilulinjastolla koko ateria salaatteineen kootaan samalle lautaselle?
Tällöin lautasten lämmitys on turhaa. Samalla säästyy myös merkittävästi astianpesun
vaatimaa energiaa ja ateriasta on helpompi koostaa ravitsemussuosituksen lautasmallin
mukainen.

Lämpöhauteet kuluttavat jakelulaitteista eniten energiaa, noin kymmenkertaisesti samankokoiseen
kylmäaltaaseen verrattuna. Lämpöhauteiden altaat kannattaa ajan ja energian säästämiseksi täyttää
lämpimällä vedellä. Sopivalla määrällä lämmintä vettä (noin 4 cm) täytettyjen lämpöhauteiden
esilämmitysajaksi riittää puoli tuntia. Hauteiden ollessa päällä on altaat aina peitettävä kansilla tai GNastioilla ja käytettävä välijakajia, jotta estetään lämmön karkaaminen.
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Kylmäaltaan lauhduttimen puhdistus on merkittävin käyttäjän vastuulla oleva huoltotoimenpide.
Ilmankierto laitteen ympärillä on pidettävä esteettömänä. Kylmäaltaiden esikäyttöajaksi riittää yleensä 1520 minuuttia.
Kylmälasikot/jakelukalusteet ovat tarjoilua eivätkä ruoan säilytystä varten. Ne kuluttavat energiaa
moninkertaisesti ammattikeittiön jääkaappeihin verrattuna. Laitteet tulee tyhjentää ainakin yön tai muun
käyttökatkon ajaksi. Lasikon esikäyttöajaksi riittää 20-30 minuuttia. Lasikoiden verhot vähentävät
energianhukkaa.

Kylmäsäilytys
Kylmäsäilytyslaitteiden energiankulutus riippuu eniten säilytyslämpötilasta. Oikeasta säilytyslämpötilasta
huolehtiminen ovat tärkeää, sillä pakastimen jäähdyttäminen asteella lisää energiankulutusta jopa 5 %.
Myös koko ja eristys vaikuttavat merkittävästi. Pakastehuoneet ja -kaapit kuluttavat 3-5 kertaa enemmän
energiaa kuin vastaavankokoiset kylmähuoneet ja jääkaapit, joten turhaa pakastamista on syytä välttää.
Keittiössä tarvittavien kylmälaitteiden suuri määrä ja/tai tilavuus, tekevät kylmäsäilytyksestä
kokonaisuudessaan merkittävän kuluerän. Energiatehokkaimpia ovat keskuskoneelliset kylmä- ja
pakastehuoneet, joiden jäähdytyksessä syntyvä lauhdelämpö on myös mahdollista hyödyntää tuloilman
esilämmityksessä.
Suunnittelemalla säilytys järkevästi voidaan osa kylmäsäilytyslaitteista välillä sammuttaa. Säädä sopivat
säilytyslämpötilat. Jäähdytä, peitä ja merkitse elintarvikkeet hyvin ennen kylmäkaappiin tai pakastimeen
laittamista. Pidä tavarat järjestyksessä äläkä avaa kylmälaitteiden ovia turhaan. Sammuta kylmiön ja
pakastinhuoneen valo. Pakasteiden sulattaminen kylmäkaapissa tuottaa ilmaista jäähdytysenergiaa.
Pikajäähdytyskaappi on tehokas jäähdyttäjä, mutta sitä ei tule käyttää ruoan kylmäsäilytykseen, sillä sen
kulutus on noin kymmenkertainen suhteessa vastaavankokoiseen jääkaappiin. Vastaavasti kylmälaitteissa
säilytetään vain tuotteita, jotka vaativat kylmäsäilytyksen.
Kaikkien kylmälaitteiden (myös jäähile/jääpala-automaattien) lauhdutin tai lauhduttimen suodatin ja
kompressorien ulkopinta tulee puhdistaa säännöllisesti pölystä. Kylmälaitteiden tiivisteiden puhdistaminen
ja vioittuneiden tiivisteiden vaihtaminen vähentävät energiankulutusta.

Keittiön muut toiminnot
Tässä osiossa kerrotaan ruokapalveluiden jätemäärien ja veden kulutuksen vähentämisestä,
ympäristövastuullisista puhtaanapidon käytännöistä ja kuljetusten minimoinnista.

Jätteiden vähentäminen ja lajittelu
Ammattikeittiöissä jätettä syntyy muun muassa elintarvikkeista ja niiden osista, pakkauksista ja
ruoanvalmistuksen tarvikkeista sekä ruoantähteistä ja tarjoilussa käytetyistä pakkauksista ja lautasliinoista.
Maatumatonta jätettä syntyy lähinnä pakkauksista. Jätteiden vähentäminen edellyttää syntyvän
jätemäärän seuraamista. Keskeisiä jätejakeita voidaan punnita aika ajoin. Myös jätekuluja kannattaa
seurata, jolloin nähdään toimenpiteiden vaikutukset.
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Ruokahävikin ja muiden jätteiden vähentäminen
Ympäristön ja kustannusten kannalta paras jäte on syntymätön jäte. Tämä on erityisen totta ruokaan
liittyen. Valtava määrä raaka-aineita, energiaa, kuljetusten päästöjä ja tehtyä työtä valuu hukkaan, jos
valmista ruokaa heitetään pois. Ruoan hävikkiä syntyy ammattikeittiöissä yleensä eniten ruokailutilanteen
aikana eli tarjoilussa ja asiakkaiden lautasilta tähteeksi jäävästä ruoasta.
Linjastossa voisi olla lappu: " Tervetuloa hakemaan lisää ruokaa!" tai
"Olemme iloisia jos ruoka maistuu ja haet lisää"

Hävikkiä syntyy myös varastoinnissa ja valmistuksessa. Puolivalmisteiden käyttö vähentää keittiössä
syntyvän jätteen määrää, mutta ei ruoan elinkaaren aikaista jätemäärää. Kun ruokaa jalostetaan muualla,
myös jätteet syntyvät muualla.
Katso vinkit ruokahävikin vähentämiseen HSY:n Fiksu vähentää jätettä tarkistuslistalta:
http://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/index.php?k=22455

Kun hankinnoissa suositaan uudelleen käytettäviä tuotteita ja suurpakkauksia ja vältetään
yksittäispakattuja tuotteita, se vähentää keittiössä työtä ja jätemäärää. Jätteiden välttämistä on myös
ruoanvalmistuslaitteiden ja astioiden oikea huolto.
Pestävät astiat ja aterimet sekä kankaiset pöytä- ja lautasliinat ja pyyhkeet vähentävät merkittävästi
jätteen syntyä kertakäyttöisiin verrattuna. Ulosmyyntituotteissa kannattaa käyttää biohajoavia pakkauksia,
jottei aiheuta jäteongelmaa asiakkaalle. Alumiinifolion sijaan voidaan käyttää kestoastiakansia tai kelmuja.
Pakkauksista osa on välttämättömiä elintarvikkeiden säilymisen kannalta, ja pakkaaminen on usein
pienempi paha kuin ruoan pilaantumisesta aiheutuva hävikki. Pakkausten tarpeellisuutta kannattaa
kuitenkin miettiä ja pyytää kevyemmin pakattuja vaihtoehtoja.

Keittiön lajittelussa keskeistä on biojäte
Ammattikeittiön jätteiden ympäristöhaittojen vähentämisessä erityisen tärkeää on biojätteen huolellinen
erittely. Jätehuoltomääräyksistä löytyy se biojätteen kertymän kilomäärä, jonka jälkeen sen erillislajittelu
on pakollista. Yleisimmin tämä raja on 50 kg viikossa, joillakin alueilla raja on alhaisempikin.
Jos biojäte päätyy sekajätteen joukossa kaatopaikalle, syntyy ruuan mätänemisestä erittäin haitallista
kasvihuonekaasua, metaania. Lajittelua helpottaa olennaisesti, kun kaikissa työpisteissä, joissa jätettä
syntyy, on käsillä sopivat lajitteluastiat.
Ruokalan astiapalautuksessa biojätteen lajittelu toimii, kun molemmat terässäiliöt on
varattu biojätteelle ja vieressä täysin erilainen roska-astia sekajätteelle.

Ammattikeittiössä voidaan lajitella erilleen sekajätteestä esimerkiksi seuraavat jätejakeet:
 biojäte
 energiajäte
 kartonki
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lasi
metalli
pahvi
paperit
puulavat
ruokaöljy
sähkö- ja elektroniikkaromu
vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätteet)

Jätteet on poistettava keittiöstä vähintään kerran päivässä. Jäteastioiden tyhjennysrytmistä löytyy ohjeita
jätehuoltomääräyksistä. Tarkista oman alueesi jätehuoltomääräykset ja toimi niiden mukaisesti.
Litistämättömät tyhjät purkit ja pakkauslaatikot ovat "turhaa ilmaa", jota ei kannata kuljettaa autolla. Jos
metallisia säilykepurkkeja kertyy paljon, lajittelun onnistumista voi helpottaa esimerkiksi käsi- tai
sähkökäyttöisen metallipuristimen avulla.
Ruokaöljy on ongelmallista jätettä, koska se sotkee keräysastiat- ja autot, eikä suurempia määriä voi laittaa
biojätteeksi, vaikka jätetyyppinä se sopisi sinne. Se ei ole vaarallista jätettä, ainoastaan ongelmallista. Jos
ruokaöljyä kertyy kohtalaisen paljon, vaikkapa 50 litraa kuukaudessa, voi sen keräilystä tehdä sopimuksen.
Käytetty ruokaöljy menee kerääjäyritysten kautta kierrätykseen.
Jätelaki määrää, että kaikki vaaralliseksi jätteeksi luokitellut jätteet on kerättävä huolellisesti erilleen
muista jätteistä, tulee niitä sitten vähän tai paljon. Toimipaikalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö ja
vaarallisista jätteistä pidetään kirjanpitoa.
Lue lisää vaarallisista jätteistä: http://vaarallinenjate.fi/

Veden kulutus ja jätevedet
Veden kulutusta on syytä seurata ja vähentää
Vesi on arvokas raaka-aine, jota tarvitaan sekä ruokaan, juomiin että astioiden ja tilojen puhtaanapitoon.
Käyttöveden lämmitys kuluttaa paljon energiaa (jopa 30-40 % kaikesta lämmitysenergiasta) ja siksi lämmin
vesi myös maksaa usein noin kaksi kertaa enemmän kuin kylmä vesi.
Myös raakaveden hankintaan, puhdistukseen ja pumppaukseen sekä jätevesien käsittelyyn tarvitaan
runsaasti energiaa ja puhdistuskemikaaleja. Vesi- ja jätevesimaksuilla katetaan näitä kustannuksia. Vettä
on siis syytä käyttää harkiten, vaikka Suomessa makean veden varantoja on paljon.
Astianpesu on ammattikeittiön merkittävin veden kuluttaja (75-85 % käytetystä vedestä).
Säädä vesihanojen ja suihkun virtaamat sopiviksi. Suihkuhanan virtaamaksi riittää 12 litraa vettä
minuutissa, käsipesuhanassa pärjää kuudella.
Juomaveden pullotus ja kuljetus kuluttavat energiaa ja aiheuttavat runsaasti jätettä, vaikka osa pulloista
kierrätetään. Pakkaaminen ja kuljetukset nostavat merkittävästi veden muuten vähäistä hiilijalanjälkeä.
Kotimainen puhdas hanavesi on ympäristöystävällinen juoma.
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Keittiön jätevedet sisältävät kemikaaleja, rasvaa ja ravinteita
Suurin osa keittiön kemikaalikäytöstä syntyy astianpesusta. Astianpesuaineen oikea annostelu on tärkeää,
sillä haitatonta ainetta ei ole. Voimakkaasti haitallisia kemikaaleja on desinfiointi- ja puhdistusaineissa.
Tarkista, että käyttämänne aineet ovat biologisesti hajoavia, jotta ne eivät tapa puhdistuslaitoksella
bakteerikantaa, joka tekee työtä jäteveden puhdistamiseksi.
Ammattikeittiön viemärivesi on helposti rasvaista, rasva tarttuu viemäriputkien seiniin aiheuttaen
tukoksia. Suurin osa rasvasta kertyy rasvanerotuskaivoon, joka on tyhjennettävä vähintään kerran
vuodessa. Rasvan kertymistä voi vähentää käyttämällä bakteerijauhetta, joka estää rasvojen, kasvi- ja
eläinperäisten öljyjen, selluloosan, valkuaisaineiden ja tärkkelyksen kerääntymisen putkistoihin ja
rasvakaivoihin.
Ruoantähteiden kaapiminen astioista biojätteeseen vähentää jäteveden ravinteiden määrää. Vedellä
huuhdeltuna ruoantähteet päätyvät jäteveden ravinnekuormitukseksi.
Biojätteitä ei saa laittaa viemäriin, ei vessanpöntön tai lavuaarin kautta eikä erityisen myllyn kautta.
Suurkeittiölle on markkinoitu laitteita jotka jauhavat biojätteet hienoksi massaksi ja tuotos menee
viemäriin. Tällaisia laitteita ei kuitenkaan saa käyttää, esimerkiksi meidän ympäristölakimme kieltää
laittamasta viemäriverkostoon mitään, mikä ei sinne kuulu. Biojäte on liian ravintopitoista, se sotkee
pudistuslaitoksen biologisen puhdistusprosessin ja toisaalta rasvainen ruokajäte tukkii myös
viemäriputkistoa omassa kiinteistössä. Vesi- ja viemärilaitosten yhdistys kertoo, että Suomessa
noudatetaan ns. yleisiä toimitusehtoja, eikä missään kunnassa ole annettu lupaa biojätemyllyn
käyttämiseen.

Puhtaanapito
Mikrokuitusiivous on kevyttä ympäristölle ja puhdistustyön tekijälle
Ammattikeittiöiden päivittäiseen puhtaanapitoon suositellaan nykyisin mikrokuitusiivousta. Tämä ns.
vedetön siivous perustuu siivousvälineiden mikrokuitumateriaaliin runsaan vedenkäytön ja
käyttötarkoituksen mukaan pH-arvoiltaan vaihtelevien pesuaineiden sijaan. Voimakkaampi hankauspesu
tehdään tarpeen mukaan - työpinnoille tiheämmin ja lattiapinnoille harvemmin.
Siivousvälineet, mikrokuituliinat ja mopit esikäsitellään pesemällä pesukoneessa ja kuivaamalla,
linkoamalla tai puristamalla ne käyttötarkoituksen mukaan kuiviksi, nihkeiksi tai kosteiksi
siivouskeskuksessa. Käsin pesemällä mikrokuitumateriaalit eivät pysy riittävän hygieenisinä.
Siivousvaunuun tai vastaavaan varataan riittävä määrä puhtaita pyyhkeitä hyvään käyttöjärjestykseen
kohteen likaisuuden, hygieniamääräysten ja pesukäytänteiden mukaan. Välineitä otetaan käyttöön yksi
kerrallaan ja likaantuneet välineet lajitellaan niille varattuun säiliöön.
Vedetön siivous on hygieenistä. Nihkeä mikrokuituliina puhdistaa pintoja yhtä hyvin kuin pesuaineella tai
desinfiointiaineella kostutettu siivousliina ja jättää pinnat kuivemmiksi, mikä vähentää mikrobien
kasvumahdollisuuksia. Mikrokuituliinalla kuivaus on siksi suositeltavaa myös vesipesun jälkeen.
Pinttyneisiin kohtiin voidaan ennen pyyhkimistä sumuttaa suihkepullosta kosteutta.
Mikrokuitusiivous säästää vettä, pesuaineita, mekaanista työtä sekä pintojen kuivumisen kuluttamaa
lämmitysenergiaa. Lisäksi se vähentää pesuaineen saostumia ja lian pinttymistä sekä kosteusvaurioita,
sekä vähentää märkäpesun aiheuttamaa liukastumisvaaraa.
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Mikrokuitusiivous on kevyempi ja ergonomisempi menetelmä kuin perinteinen märkäpesu. Pesuliuoksia ei
tarvitse nostella ja kuljettaa mukana eikä puristaa käsin siivousliinoja ja moppeja. Suurten lattiapintojen
pesemistä helpottaa yhdistelmäkoneen käyttö.
Puhtaanapidon kemikaalit
Puhdistusaineet kuormittavat merkittävästi ympäristöä elinkaarensa kaikissa vaiheissa. Puhdistusaineiden
raaka-aineet ovat usein uusiutumattomia öljypohjaisia, aineita valmistaessa kuluu paljon energiaa ja
käyttö ja käytöstä poistaminen aiheuttavat päästöjä veteen, ilmaan ja maaperään. Jotkut
puhdistuskemikaaleissa sisältämät tehoaineet ovat myrkyllisiä, voivat kertyä eliöihin ja rikastua
ravintoketjuissa. Kemikaalit sisältävät myös vesistöjä rehevöittäviä ainesosia.
Puhdistusaineiden suuren ympäristökuormituksen vuoksi niille on laadittu ympäristökriteerejä
ensimmäisten tuotteiden joukossa.
Käytä astianpesussa ja siivouksessa ympäristömerkittyjä kemikaaleja, jotka ovat vähemmän haitallisia
käyttäjälle ja jäteveden joukossa. Lähes kaikilta tukuilta ja tavarantoimittajilta löytyy ympäristömerkittyjä,
ammattikäyttöön tarkoitettuja pesu- ja liotusaineita sekä huuhtelukirkastetta.
Pesu- ja siivousaineiden oikea annostelu on tärkeää, sillä sekä liiallinen että liian vähäinen annostelu
heikentävät pesutulosta.
Koneellisessa astianpesussa käytettävät pesuaineet ovat voimakkaasti emäksisiä ja siksi syövyttäviä. Niiden
käsittelyssä tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Erityisen vaarallista on laimentamattoman aineen
pääsyä iholle tai silmiin.
www.ymparistoosaava.fi/puhdistuspalveluala

Kuljetukset
Ammattikeittiöissä kuljetusten määrä ja tarve ovat hyvin erilaisia riippuen keittiön sijainnista ja
toimintaympäristöstä. Tavarantoimituksia tulee kaikkiin keittiöihin. Jakelukuljetukset valmistuskeittiöistä
jakelukeittiöihin ovat erityisesti julkisissa ruokapalveluissa usein merkittävä osa toimintaa.
Kuljetusten ympäristövaikutukset aiheutuvat pääosin polttoainepäästöistä. Muita vaikutuksia ovat muun
muassa melu- ja pölyhaitat. Kuljetusten ekotehokkuus on myös kustannustehokasta, koska
polttoainekustannukset muodostavat merkittävän osan kuljetusten kokonaiskustannuksista.
Kuljetusten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää vähentämällä kuljetuskertoja, lisäämällä kuljetusten
täyttöastetta sekä parantamalla reittisuunnittelua. Kuljetusten ekotehokkuutta voidaan parantaa
käyttämällä yhteis- ja paluukuljetuksia. Kuljetuspalveluja hankittaessa voidaan asettaa kuljetusyrittäjälle
ympäristökriteerejä, koskien esimerkiksi polttoaineen laatua ja kulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä ja
kaluston ikää ja kuntoa. Kuljetuspalveluille voidaan myös esittää ympäristökuormitusta pienentävien
toimintatapojen noudattamista, kuten taloudellista ajotapaa ja tyhjäkäynnin välttämistä.
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Tavarantoimitusten kustannuksiin ja ympäristökuormitukseen vaikuttavat myös elintarvikkeiden
pakkaukset. Sopivan kokoisilla pakkauksilla ja hyvin suunnitellulla pakkaamisella voidaan nostaa
kuljetusten täyttöastetta ja vähentää tyhjää tilaa kuljetuksissa.

Määräykset ja ohjeet
Elintarvikelaki säätelee ammattikeittiön ruoanvalmistusta ja jakelua
Elintarvikealan toimijan on tehtävä kunnan terveydensuojeluviranomaisille hakemus elintarvikehuoneiston
perustamisesta ennen toiminnan aloittamista tai sen olennaista muutosta. Elintarvikelaki velvoittaa
ammattikeittiön laatimaan toimintansa varmistamiseksi omavalvontaohjelman. Keittiön toiminnasta
vastaavan tulee huolehtia, että koko henkilökunta tuntee omavalvontaohjelman ja toteuttaa sitä.
Suunnitelma tulee ennen käyttöönottoa hyväksyttää kunnallisella terveysviranomaisella ja päivittää
toiminnan muuttuessa.
Elintarvikelain ja sen pohjalta annettujen säädösten tarkoituksena on varmistaa, että ruoka on kaikissa
tilanteissa kuluttajalle turvallista. Ammattikeittiön on tunnettava ruokien valmistukseen, tarjoiluun ja
jakeluun liittyvät mikrobiologiset, kemialliset ja fysikaaliset vaarat. Keittiön prosesseja on hallittava niin,
etteivät nämä vaaranna lopputuotteen turvallisuutta ketjun missään vaiheessa. Lain tarkoituksena on
myös varmistaa, että elintarvikkeista annetaan oikeat ja riittävät tiedot sekä se, että tuotteiden
jäljitettävyys toteutuu.
Lue lisää Elintarvikelaki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023

Kemikaalilainsäädäntö velvoittaa ammattikeittiöitä ehkäisemään kemikaalien haittoja
Kemikaalilainsäädäntö perustuu Euroopan unionin kemikaaleja koskeviin säädöksiin, joiden
täytäntöönpanosta Suomessa säädetään kemikaalilaissa. Kemikaalilaki on uudistettu 2013 ja mukautettu
vastaamaan EU:n kemikaalilainsäädäntöä. Lainsäädännön tavoitteena on ehkäistä kemikaalien
ympäristöhaittoja jo ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa ongelmia.
Ammattikeittiön tulee tuntea käyttämänsä kemikaalit (pesu-, puhdistus- ja desinfiointiaineet), niiden
turvallinen varastointi ja jätteiden käsittely. On huolehdittava, että kemikaalien äyttöturvallisuustiedotteet
ovat nähtävissä siellä, missä aineita säilytetään ja käytetään. Toimipisteessä on myös tiedettävä miten
toimitaan, jos kemikaaleja syystä tai toisesta joutuu iholle, silmiin tai suuhun. Kemikaalien toimittajalta
tulee edellyttää käyttöturvallisuustiedotetta ja muuta kemikaaleja koskevaa tietoa.
Lue lisää kemikaalivalvonnasta: http://www.tukes.fi/kemikaalit
http://www.kemikaalineuvottelukunta.fi/c/document_library/get_file?folderId=663311&name=
DLFE-6501.pdf
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Jätelaki velvoittaa vähentämään syntyvän jätteen määrää
Ammattikeittiön jätehuoltoa säätelevät jätelaki ja alueelliset jätehuoltomääräykset.
Jätelain ensisijaisena tavoitteena on vähentää syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jätteiden
hyödyntäminen kierrättämällä on vasta toissijainen keino vähentää jätteiden ympäristöhaittoja.
Alueellisista jätehuoltomääräyksistä selviää millä tavalla eri jätteiden keräys on paikkakunnalla järjestetty.
Suomessa on erilaisia jätehuoltojärjestelmiä, kerättävillä jätteillä on erilaisia nimiä ja pakollisesti kerättävät
jätelajit ovat erilaisia eri alueilla. Siksi on tärkeää tutustua oman alueensa jätehuoltomääräyksiin.
Määräykset löytyvät verkosta kaupungin, kunnan tai kuntayhteenliittymän kotisivuilta, yleisimmin
ympäristötoimen vastuualueelta.
Jätelaki:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646

Vaaralliset jätteet on käsiteltävä erikseen
Keittiössä syntyviä vaarallisia jätteitä (ent. ongelmajätteet) voivat olla muun muassa
 emäksiset pesu- ja puhdistusaineet (kuten konetiskiaine ja uuninpuhdistusaine)
 kalkkisaostumien poistoon tarkoitetut happamat, syövyttävät puhdistusaineet pakkauksineen
 elohopeaa sisältävät loisteputket ja -lamput
 raskasmetalleja sisältävät akut ja paristot
 kylmälaitteet (vanhat jääkaapit ja pakastimet)
 halonisammuttimet
Vaaralliset jätteet vaativat oman huolellisen käsittelynsä, vaikka niitä syntyy ammattikeittiössä vain vähän.
Ne on säilytettävä erikseen ja säilytyspakkauksessa on oltava mainittuna jätteen haltija, jätteen nimi,
koostumustiedot, jätteen määrä ja tarpeelliset varoitusmerkit.
Lisätietoja vaarallisista jätteistä:
http://www.kierratys.info/laji_ongelmajate.php

Hankintalaki säätelee julkisten ruokapalveluiden hankintatointa
Lain mukaan julkisten toimijoiden on toteutettava hankintansa taloudellisesti, suunnitelmallisesti sekä
ympäristönäkökohdat huomioiden. Kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava julkisesti ja
hankintamenettelyn tulee olla tasapuolinen ja avoin.
Hankintalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070348
Lisätietoja hankintalain uudistuksesta:
http://www.hankinnat.fi/fi/malleja-jalainsaadantoa/hankintauutisia/lainsaadanto/hankintalaki/Sivut/default.aspx

Kestävät hankinnat periaatepäätös ohjaa julkista kuluttamista
Julkisella sektorilla toimivan ammattikeittiön toimintaan vaikuttaa myös valtioneuvoston periaatepäätös
kestävien julkisten hankintojen edistämisestä (VnP 8.4.2009). Siinä edellytetään ympäristövaikutusten
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huomioimista yhä useammin julkisissa hankinnoissa. VnP:ssä on esitetty sektorikohtaisia tavoitteita mm.
sähkön, ajoneuvojen ja elintarvikkeiden hankinnoille sekä rakentamiseen liittyville hankinnoille.
Ruokapalveluita periaatepäätös ohjaa lisäämään elintarvikehankintojen kestävyyttä: luonnonmukaisesti
tuotettua, kasvisruokaa tai sesonginmukaista ruokaa on tarjolla valtionhallinnon keittiöissä ja
ruokapalveluissa vähintään kaksi kertaa viikossa vuoteen 2015 mennessä. Kunnille tämä on suositus.
YM: Kestävät julkiset hankinnat:
http://ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/doc/Kestavatjulkiset-hankinnat_Toukokuu-2009-1.pdf
Motivan sivusto kestävistä julkisista hankinnoista:
http://www.motiva.fi/julkinen_sektori/julkiset_hankinnat
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