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MIKSI RUOKAHÄVIKIN VÄHENTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ?

• YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO arvio 2011: noin kolmannes tuotetusta 

ruoasta ei päädy syötäväksi 

• Kaloreissa mitattuna 25 % ihmisravinnoksi tuotetusta ruuasta

• EU 88 miljoonaa tonnia, 173 kg/hlö/vuosi

• YK Kestävän kehityksen tavoite: 

ruokahävikin vähentäminen 50%:lla vuoteen 2030

• EU:n tavoitteiden saavuttamiseksi aloitetaan elintarvikejätteen seuranta ja tilastointi, 

Luke mukana toteuttamassa ja raportoimassa
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VAIKUTUKSET MERKITTÄVIÄ:

• Ympäristövaikutukset:

• Aiheuttaa 8-10% kaikista ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöistä

• Vedenkulutus noin 25% maataloudessa käytettävästä vedestä 

• Vie Kiinan kokoisen maa-alueen 

• Talous: EU 143 miljardia euroa vuosittain 

• Heikentää ruokajärjestelmää (ruoan saatavuus ja riittävyys, aliravitsemus)

• Tarvitaan jopa 50% lisää ruokaa vuoteen 2050 mennessä, uusia alueita ei ole ilman 

heikennyksiä esim. biodiversiteettiin

• Vitamiinien ja ravintoaineiden menetys
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Miksi vähentää hävikkiä ravitsemispalveluissa?

• Hävikkiä eniten kotitalouksista, ravitsemispalveluista ja kaupasta (70%): ketjun 

loppupää

• Suuri suhteellinen hävikki, noin kuudesosa valmistetusta ruoasta hukkaantuu

• Ruokakasvatus ja ruoan arvostus: koulut ym.

• Vaikutukset ravitsemukseen:

• Välttämättömien ravintoaineiden saanti: energia, vitamiinit

• Salaatti, vihannekset, hedelmät

• Erityisesti sairaalat, vanhainkodit

• Ruokahävikki yhteensä n.60 milj. kiloa, 10 % vähennys 6 milj. kiloa:

• Kustannussäästöt, voisiko ostaa laadukkaampaa ruokaa?

Työvoiman kuormituksen vähentäminen, työturvallisuus

10.11.2021
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EU:n jätedirektiivi ja Suomen uusi jätelaki 
https://ym.fi/jatesaadospaketti

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#L13P118a

10.11.2021

Jätesäädöspaketin pääsisältö, Jätelainsäädännön uudistusehdotus 

lausunnoilla – esittely- ja keskustelutilaisuus 13.5.2020, Jussi Kauppila YM

https://ym.fi/jatesaadospaketti
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646#L13P118a
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Alkutuotanto 

8 %, 51 milj. …

Elintarviketeollisuus

25 % 161 milj. kg

Kauppa

9 %, 58 

milj. kg
Ravitsemispalvelut

12 %, 77. milj kg

Kotitaloudet

46 %, 296 

milj. kg

A. ELINTARVIKEJÄTE

YHTEENSÄ  643 MILJ. KG,  116 kg/hlö

Alkutuotanto

11 %, 40 …

Elintarviketeollisuus

23 %, 83 milj. kg

Kauppa 

16 % …

Ravitsemispalvelut

17%, 61 milj. kg

Kotitaloudet

33 %, 119 

milj. kg

B. RUOKAHÄVIKKI 

YHTEENSÄ 351-376 MILJ. KG, 65 kg/hlö
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Miten hävikkiä mitataan?

Mittausjakson ajankohta, pituus ja tavoite

Mittauskohde elintarvikejäte:

• Ruokahävikki: Tarjoilu- ja keittiöhävikki sekä asiakkaiden lautastähteet

• Keittiön biojäte esim. kahvinporot, kuoret jne.

• Elintarvikejätteen lisäksi kirjataan myös valmistetun ruuan määrä ja ruokailijamäärä

Tulokset:

• Ruokajätteen määrä ja alkuperä päiväkohtaisesti

• Hävikki suhteessa valmistettuun ruokamäärään (hävikki %)

• Hävikki ruokailijaa kohden (g/asiakas)

• Koostumus, suhteellinen koostumus

10.11.20218
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Tulokset

• Elintarvikejätettä syntyi tutkimusaikana 20,8 % valmistetusta ruoasta ja 

ruokahävikkiä syntyi 15,9 % valmistetusta ruoasta 

• Tarjoiluhävikkiä syntyi 9,1 %, lautastähdettä 5,4 %, keittiöhävikkiä 1,5 % 

valmistetusta ruoasta

• Arvio elintarvikejätteestä yhteensä 78 miljoona kiloa (14 kg/hlö), tästä  

ruokahävikkiä yhteensä 61 miljoonaa kiloa (11 kg/hlö)

• Linjastoravintoloissa suurin hävikin aiheuttaja on tarjoiluhävikki

• Tarjoiluhävikki koostui pääosin lihapääruoasta, salaatista ja lisäkkeistä

10.11.2021
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Elintarvikejäte linjastoravintoloissa

10.11.2021
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Elintarvikejäte annosravintoloissa

10.11.2021
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Elintarvikejätteen jakautuminen

10.11.2021
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Johtopäätökset

• Vain säännöllisellä mittaamisella pystytään näkemään mistä hävikkiä 

syntyy ja todentamaan vähentämiskeinojen toimivuus

• Ravintolat eroavat toiminnaltaan paljon toisistaan, joten hävikin 

vähentäminenkin pitää sovittaa jokaiseen yritykseen erikseen

• Vähentämiskeinot liittyvät johtamiseen, asiakasmäärän ennakointiin, 

ruokalistasuunnitteluun ja työn käytäntöihin

• Tärkeää on yhteistyö, viestintä, kannustus ja henkilökunnan mukaan 

ottaminen vähentämistyöhön

• Todellinen haaste: saada tarjoiluhävikki hallintaan

• Hävikin hallinta ja vähentäminen on yrityksessä kokonaisvaltainen asia, 

joka koostuu useista eri organisaation tasoilla ja vaiheissa tehtävistä 

päätöksistä ja toiminnoista.
10.11.2021



1610.11.2021



1710.11.2021



18

Ruokahävikkitiekartta ja tulevaisuuden suunnitelmia
• Tiekarttatyö täydentyy 

sivustolla: kerätään 

toimenpiteet ja projektit

• Vaikuttavuusarviointi

• the EU Food Loss and 

Waste Prevention Hub 

website

• Jätelaki ja 

elintarvikejäteseuranta

• Muut projektit

• CIRCWASTE, 

FOODSTEP, PAJATSO, 

VARUKE 
10.11.2021
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TÄRKEÄÄ:

• Ruoalla isot ympäristövaikutukset. Hävikki lisää turhia päästöjä, 

vedenkulutusta ja vie viljelypinta-alaa

• Jätehierarkia

• Hävikkiä syntyy koko ketjusta, ja sen vähentämiseen on monia keinoja 

kaikissa ketjun vaiheissa. Ravitsemispalveluissa syntyy suhteellisesti paljon 

hävikkiä valmistettua ruokamäärää kohti

• Mittaaminen: mahdollistaa seurannan ja tavoitteet

Kiinnitä huomiota hävikkiin, suunnittele ostokset ja käytä kaikki

• Jokainen on vastuussa omasta hävikistään!
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VÄHENNÄ KANSSAMME RUOKAHÄVIKKIÄ!
Keskustelu jatkuu..

https://www.luke.fi/ravintolafoorumi/

@Ravfoorumi



Kiitos!
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Luke

pähkinän-

kuoressa

129 M€

Liikevaihto

75 M€
Valtion budjettirahoitus

54 M€
Ulkopuolinen rahoitus*
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Toimipaikkaa Suomessa

Pääkonttori Helsingissä

Läsnä 12 kampuksella yliopistojen, 

tutkimuslaitosten ja ammatti-

korkeakoulujen kanssa.

1274
Työntekijää

14 Johto

44 Tutkimusprofessoria

603 Tutkijaa

613 Muuta asiantuntijaa

* Sisältää yhteisrahoitteisen toiminnan ja

yhteistoiminnan tuotot, asiakasrahoitteisen toiminnan 

tuotot ja muun tulorahoituksen

Tiedot vuodelta 2020

Biokiertotalous

Osaava 

henkilöstö ja 

kannustava 

organisaatio

Tieto-

varannoista 

ratkaisuja 

Yhteistyö

tieteiden ja 

toimialojen

välillä

Modernit

tutkimus-

ympäristöt

VISIO

Hyvinvointia ja 
kestävää 

tulevaisuutta

uusiutuvista 
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Sopeutumis- ja 

palautumiskykyinen 
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