
Kestävä kehitys osana ruokapalvelualaa



 Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijatiimi 

 Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa 
ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön 
lisäämistä sekä hankintaosaamista

www.ekocentria.fi
www.luomuravintola.fi
www.ekoruokakone.fi
Lähis-opas
Elintarvikkeiden hankintaopas 
www.ymparistoosaava.fi
Uutiset 2040 

http://www.ekocentria.fi/
http://www.luomuravintola.fi/
http://www.ekoruokakone.fi/
http://www.ekocentria.fi/resources/public/sisaltokaruselli/lahiruokaopas2017_ebook.pdf
http://www.ekocentria.fi/resources/public/Aineistot/lahiruoka_hankintaopas2017_ebook.pdf
http://www.ymparistoosaava.fi/
http://ekocentria.fi/uutiset_2040


Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät 

maukasta, terveellistä, kestävästi tuotettua ja 

turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky tehdä 

tietoisia valintoja.

Ruoka2030

Ruokapoliittinen selonteko

Maa- ja metsätalousministeriö 

http://mmm.fi/documents/1410837/1923148/Ruokapoliittinen+selonteko+Ruoka2030/d576b315-41fe-4e9d-9d02-8462c5ae5895




TUONTI
n. 4,2 

miljardia 
euroa

Vienti
n. 95 
milj.e





Lähde: https://ilmatieteenlaitos.fi/



Ilmastonmuutoksen hillinnän tärkeimmät kohteet 

Ruoka Asuminen

Liikenne

Kaksi kolmasosaa ruokapalveluiden 
ympäristövaikutuksista syntyy raaka-
aineen tuotannossa. Ympäristöosaava.fi

http://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/


Lähde: http://www.qvidja.fi/

Qvidja on Paraisilla sijaitseva kokeilutila hiiltä sito-
valle, Itämeri-ystävälliselle ja ravinteita kierrättävälle 
ruoantuotannolle.

Luomuviljelystä apua ilmastonmuutokseen 

http://www.qvidja.fi/


• mahdollisimman ympäristöystävällinen 
maatalous, joka säästää luonnonvaroja 
ja pitää huolta eläinten hyvinvoinnista.

• mahdollisimman luonnolliset tuotteet. 

Valvottua tuotantoa

• Luomutuotannon menetelmät ja 
luomutuotteen vaatimukset määritetään 
EU-lainsäädännössä. 

• Lisäksi luomutuotteen on aina 
täytettävä samat elintarvikkeelle 
asetetut vaatimukset kuin 
tavanomaisenkin tuotteen.

EU:n luomusäädökset:
N:o 834/2007 neuvoston 

asetus
N:o 889/2008 komission 

asetus      
N:o 1235/2008 komission 

asetus, joka koskee tuontia
EU:n asetukset koskevat 
rehuja, elintarvikkeita ja 

viinejä, 
mutta ei esim. kosmetiikkaa.

Luomu 



Luonnontuotteet ovat luomuelintarvikkeita vain, jos 
ne on tuotettu  EU:n luomuasetuksen mukaisesti. 

Suomessa n. 13 milj. ha luomukeruualue

Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua vain, jos ne 
on kerätty luomuvalvontaan kuuluvilta alueilta. 
Luomukeruualueilla ei ole käytetty kemiallisia 
lannoitteita eikä torjunta-aineita kolmen edellisen 
vuoden aikana.

Vain viljelty kala voi olla luomua 

Riista ei ole koskaan luomua

Kalat ja riista liikkuvat, joten niille on vaikea 
määritellä luomusäädöksiä. Siksi luonnonkala, riista 
ja poro eivät ole luomua. EU:n luomu-asetuksessa 
on määritelty ohjeet vesiviljelyyn, joten kasvatettua 
luomukalaa on tarjolla. 

Luomuluonnontuotteet 



Turvallisuus ja terveellisyys

www.luomuravintola.fi

http://www.luomuravintola.fi/


Lähde: www.proluomu.fi

http://www.proluomu.fi/


WWF ruokaopas: 
Maailma lautasella 





Kupillinen kahvia (2,5 dl)  280 l

Kupillinen teetä (2,5 dl)    35 l

Suklaa (100 g) 2 400 l

Valkoinen sokeri (1 k g) 1 500 l

Omena (1 kg)                      700 l

Appelsiini (1 kg)                  500 l

Naudanliha (1 kg)          15 500 l

Sianliha (1 kg)                  4 800 l

Siipikarjanliha (1 kg)         3 900 l

Soijapapu (1 kg)               1 800 l

1 kg riisiä                           3400 l

1 kg vehnää                       1300 l     

1 kg juustoa                       5000 l

Siivu leipää                            40 l

Hampurilainen 2 400 l

1 litra maitoa                      1000 l

Lasi olutta                              75 l

Lasi viiniä (1,25 dl) 120 l 

Eri tuotteiden piilovesimääriä

lähde: Chapagain & Hoekstra 2004



Vettä kuluu Suomessa tuotettuun
ruokaan



Ruokalistasuunnittelu

Ruokalistasuunnittelua www.ekoruokakone.fi , Satokausikalenteri 

http://www.ekoruokakone.fi/
https://www.satokausikalenteri.fi/


WWF ruokaopas: Maailma lautasella 









Siivoustyön ympäristövaikutukset

• Energia

• Vesi

• Kemikaalit

• Välineet

• Jätteet



https://www.motiva.fi/ajankohtaista/julkaisut/kaikki_julkaisut/energiatehokas_ammattikeittio.9236.shtml







https://climateclock.net/

https://climateclock.net/


Kiitos!

Ollaan yhteydessä
anu.arolaakso@sakky.fi
Puh. 044 785 4048
www.ekocentria.fi

Anu ja Sari 

mailto:sari.vaananen@sakky.fi
http://www.ekocentria.fi/

