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1. Ruokahävikki ja jätteet 

RUOKAPALVELU – 1. Ruokahävikki ja jätteet 

Ympäristökriteerit 

 

PERUSTASO EDELLÄKÄVIJÄTASO PERUSTELUT 

 
Ruokailijoita opastetaan valitsemaa ja 
annostelemaan itselleen sopivan kokoinen ja 
sisältöinen annos. Apuna voidaan käyttää 
esim. lautasmallia. 

 
samoin 

 
Lautashävikkiä syntyy kun ruokailija 
ei jaksaka syödä kaikkea ja/tai koska 
ruoka ei maistu. Tutkimusten 
mukaan hävikki on pienempi silloin 
kun ruokailija voi mm. itse annostella 
annoksensa.  

 
Keittiön jätepisteessä sekä asiakkaiden 
astianpalautuksessa/jätepisteessä tulee olla 
selkeät lajitteluohjeet. 
 
Astiapalautus ja lajitteluastiat järjestetään 
siten että biojätteen keruu sujuu eikä biojäte 
sotkeennu sekajätteeseen 
 

 
samoin 

 
Jätteiden lajittelu kannattaa tehdä 
mahdollisimman helpoksi ja 
selkeäksi 
 
 
Valtioneuvoston asetus 
kaatopaikoista (VNa 331/2013) 
rajoittaa biohajoavan ja muun 
orgaanisen jätteen sijoittamista 
kaatopaikalle 1.1.2016 alkaen. 
Biojäte tulee lajitella, koska 
kaatopaikalle sekajätteen seassa 
kulkeutuva biojäte tuottaa 
mädäntyessään metaania, joka on 
yksi haitallisimmista ilmaston 
lämpenemistä aiheuttavista 
kasvihuonekaasuista.  
 
 

Biojätteen määrää seurataan säännöllisesti: 
o biojätteen määrä yhteensä, kg 
 
 

Biojätteen määrää ja ruokahävikkiä 
seurataan säännöllisesti 
punnitsemalla:  
o biojätteen määrä yhteensä, kg 
o ruokahävikki, prosenttiosuus 

tuotetusta ruoasta: 
- keittiöhävikki 
- tarjoiluhävikki 
- lautastähde 
- yhteensä (ruokahävikki) 

Seuranta voidaan tehdä otantana esim. 
2 kertaa vuodessa tai toteuttaa jopa 
päivittäin.  

Biojätteen/ruokahävikin seuranta 
auttaa tunnistamaan syitä ja 
löytämään keinoja vähentää 
hävikkiä. Se antaa tietoa 
nykytilanteesta ja siitä miten tilanne 
muuttuu jos esim. toimintatapoja, 
ohjeistusta tms. muutetaan. 
Seuranta on suositeltavaa tehdä 
punnituksena. MTT:n tutkimuksen 
mukaan pelkkä arviointi antaa 
huonosti kuvaa todellisista määristä 
koska ruokahävikki arvioidaan silloin 
helposti todellista alhaisemmaksi. 

Seurannan tuloksista viestitään ruokailijoille 
ja henkilöstölle. 
 
Palvelun tuottaja raportoi tilaajalle seurannan 
tuloksista __kk välein. 

samoin 
 

Usein jo pelkkä seuranta vähentää 
hävikkiä. Kun seurannan tuloksista 
lisäksi kerrotaan asiakkaille ja 
henkilökunnalle, he saavat 
palautetta toiminnastaan. 
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Jätteet lajitellaan kunnan osoittamalla 
tavalla 

 
Vaaralliset jätteet, entiseltä nimeltään 
ongelmajätteet, tulee lajitella erikseen ja 
toimittaa niille tarkoitettuun keräykseen 

 
Lisäksi: 
Biojätteiden ja ruokahävikin lisäksi 
seurataan myös seuraavia jätejakeita:  

- määrittele tarkemmin 

 
Jätteiden syntymistä ei voi täysin 
välttää mutta syntyvä jäte voidaan 
lajitella ja kierrättää mahdollisimman 
tehokkaasti. 
 
Lisätietoa  
o lajittelusta ja määräyksistä saat 

paikalliselta jätelaitokselta  
o www.vaarallinenjate.fi/ 
 
 

TODENTAMINEN: kirjallinen raportti seurannasta, kirjallinen ympäristösuunnitelma, 

toiminta tarkastetaan paikanpäällä sopimuskauden aikana  

 
Lisätietoa: 
 

o MTT: Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa. Foodspill 2010–2012 -hankkeen loppuraportti 
http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti41.pdf 
 

o Ruokapalvelualan Ympäristöpassi: http://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala 
 

o Motiva (Saa syödä -sivusto, perustietoa ruokahävikistä Suomessa): http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-
suomessa 
 

o Ekocentria: http://www.ekocentria.fi/ 
 

 
 

http://www.vaarallinenjate.fi/
http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti41.pdf
http://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala
http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa
http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa
http://www.ekocentria.fi/
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2. Määritelmät ja laskentaohjeet 
Mittausta ja lajittelua varten ruokahävikki jaetaan syntypaikan perusteella kolmeen jakeeseen: 1) 
keittiöhävikkiin, 2) tarjoiluhävikkiin ja 3) lautashävikkiin.  

1) Keittiöhävikki ja 2) tarjoiluhävikki 
Lajittelu keittiössä ja tarjoilussa (keittiö- ja tarjoiluhävikkiin laskettavat ruokajätteet) 

Ruokajätteet: syötäväksi alun perin kelpaava ruoka, kuten 
tarjoilusta ylijääneet, liikaa valmistetut tai varastoon 
pilaantuneet ruokajätteet 

Juomista syntyvät 
jätteet: 

maito ja piimä 

Biojätteet: syötäväksi kelpaamattomat eloperäiset jätteet, kuten 
esim. kasvisten kuoret, talouspaperit, luut ja 
kahvinporot 

 
3) Lautastähde 

Ruokajätteet: ateriasta jäänyt kaikki alun perin syömäkelpoinen 
ruoka (ei juoma) 

Juomista syntyvät 
jätteet: 

maito 

Muu biojäte: lautasliinat, kuoret, luut jne. 
 

 
Määritelmän lähde:  
Silvennoinen, Kirsi et al. 2012. Ruokahävikki suomalaisessa ruokaketjussa. Foodspill 2010–2012 -
hankkeen loppuraportti. MTT. Raportin voi lukea internetistä osoitteesta: 
http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti41.pdf.  

 

 

 
 

http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti41.pdf
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