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Päivän ohjelma
Klo 12.30 
Ruokahävikki kuriin –hankkeen esittely, Merja Ylönen, projektipäällikkö, Xamk
Klo 12.40
Verkostoitumisen mahdollisuudet. Jouni Alén, projektipäällikkö, Aikuiskoulutus Taitaja
Klo 13.00
Luomu Kaakkois-Suomessa.  Anne Hytönen, projektipäällikkö Luomu lentoon –hanke, Xamk

Klo 13.30 Päiväkahvit.

Klo 14.00

Ruokahävikki ravitsemispalveluissa. Sampsa Nisonen, Research Scientist, Luke.
Klo 15.00
Hyödynnä ylijäämäruoka. Antti Tuomola, kehityspäällikkö, ResQ Club.  
Klo 15.30
Ruokahävikki, mittaamalla kontrolliin. Valtteri Ahonen, asiakkuuspäällikkö, Biovaaka Oy, Teams-
yhteys
Klo 15.50 
Yhteenveto ja lopetus



Ruokahävikki kuriin
Kaakkois-Suomen maaseudun 
ruokapalveluyrityksissä –hanke

2020-2021
• Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
• Toteuttajina: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu (Xamk) ja 

Aikuiskoulutus Taitaja
• Toiminta-alue: Kymenlaakso ja Etelä-Karjala
• Kohderyhmä: Maaseudun mikro/pk ruokapalveluyritykset > (ml. 

matkailuala, soveltuvin osin julkiset ruokapalvelut). 

Kaikille avoin ja maksuton
www.xamk.fi/ruokahavikkikuriin

http://www.xamk.fi/ruokahavikkikuriin


sekä Hanna 



• Ehkäistään ruokahävikin 
syntymistä

• Osaamisen lisääminen

• Vahvistaa maaseudun 
yritysten keskinäistä 
verkostoitumista

Keskeiset tavoitteet
Yrittäjyyden tukeminen ja ympäristöystävällisen 
toiminnan kehittäminen



Taustalla
Suomen hallituksen tavoite > ensimmäinen hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä
Valtakunnallinen jätesuunnitelma 2023 > ruokajätteen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä
• Ruokapoliittinen ja taloudellinen ohjaus ja kuntien ruokastrategiat ohjaavat toimintaa

– Kymenlaakson maakuntaohjelma > tavoite Kymenlaakson hiilineutraalius vuoteen 2040 
mennessä.

– Kymenlaakson että Etelä-Karjalan maakunnat > hiilineutraaliutta sekä kiertotaloutta edistävät 
tiekartat. 

• Tavoitteissa mm. kestävä hyvinvointi, ruokahävikin ja jätteiden vähentäminen sekä 
ympäristöosaamisen lisääminen. 

• Pienissä yrityksissä toiminnan kehittäminen on usein haasteellista ajan puutteen vuoksi.
– Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan majoitus- ja ravitsemistoiminnan yrityksistä suurin osa max. 4 

henkilön yrityksiä

• Keskeiset keinot vähentää ilmastovaikutuksia
– Kestävät elintarvikehankinnat

• Kasvisruoan lisääminen, lähi- ja luomu, sesonkituotteet
– Ruokahävikin vähentäminen

• Asiakkaiden valinnat > ruokatuote- ja palvelutarpeet > kasvisruoka, erityisruokavaliot

Lähteitä: 
Suomen Ympäristö 1/2018
Tilastokeskus, (2018) PxWeb-tietokanta
Etelä-Karjala kiertotalouden tiekartta https://www.slideshare.net/Circwasteproject/etelkarjalan-kirertotalouden-tiekartta
Hiilineutraali Kymenlaakso 2040
https://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUEKEHITYS/Hiilineutraali2040/Hiilineutraali_Kymenlaakso_2040_Tiekartta_mkvalt_joulu_2019.pdf

https://www.slideshare.net/Circwasteproject/etelkarjalan-kirertotalouden-tiekartta
https://www.kymenlaakso.fi/images/Liitteet/ALUEKEHITYS/Hiilineutraali2040/Hiilineutraali_Kymenlaakso_2040_Tiekartta_mkvalt_joulu_2019.pdf


Toiminta
Tiedon jakaminen
• Digitaalisuuden hyödyntäminen > sähköinen alusta
• Muu jaettava materiaali
• Teemat; luomu- ja lähituotteet, kasvisruoka, 

erityisruokavaliot, ruokahävikki

Työpajat 
• Käytännön tekemistä
• Teemat; luomu- ja lähituotteet, kasvisruoka, 

erityisruokavaliot, ruokahävikki
• Verkostoitumista
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