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Ruokapalvelut: ENERGIA JA VESI 

Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa 
 
Taustatietoa aiheesta 
Energiatehokas ammattikeittiö -opas (Motiva, 2010) 
http://www.motiva.fi/julkaisut/kiinteisto_ja_palveluala/energiatehokas_ammattikeittio.1037.shtml  
 
  

  

RUOKAPALVELU – Energia ja vesi 

Ympäristökriteerit 
 
PERUSTASO EDELLÄKÄVIJÄTASO PERUSTELUT 

1. Kulutuksen seuranta 
 
Palvelun tuottaja seuraa sähkön kulutusta kirjaamalla 
ylös kuukauden kulutuslukemat. Tiedot raportoidaan 
myös tilaajalle ___ [määrittele] kk välein. 
 
Keittiöllä tulee olla oma energiankulutuksen mittari. 
(Huomaa että yrittäjä toimii usein esim. kunnan 
tiloissa, joten tällöin kunta varmistaa että mittari on 
tai asennetaan tiloihin). 
 
Jos kulutuksessa on piikkejä tai se on nousussa, 
selvitetään myös miksi kulutuksessa on tapahtunut 
muutoksia. 
 
Kriteeri on relevantti jos tilassa jo on sähkömittari tai 
kiinteistönomistaja on valmis asentamaan mittarin. 
 

 
”… seuraa sähkön ja veden 
kulutusta…” (muuten samoin) 
 
Lisäksi keittiö laitteista esim. 1–2 
suurinta kuluttajaa voidaan seurata 
erikseen, joko yksikön/laitteen 
omalla pysyvällä mittarilla tai 
silloin tällöin erillisellä mittarilla. 
Tätä vaihtoehtoa voi siis myös 
harkita lisänä, jos mahdollista. 
Suurimpia kuluttajia on yleensä 
astianpesuyksikkö ja kylmälaitteet. 
 

 
Kulutuksen seuranta on 
lähtökohta sille että 
energiatehokkuutta voidaan 
kehittää. 
 
Tässä ohjeessa ei ole asetettu 
määrällistä tavoitetta/raja-arvoa 
energian ja veden kulutukselle. 
Ajatuksena on se että ensin 
tarvitaan tietoa siitä mikä on 
lähtötilanne. Tavoitetaso ja 
mahdolliset energian- ja 
vedensäästötoimenpiteet 
voidaan määritellä sen jälkeen. 
 
Useimmissa ammattikeittiöissä ei 
kuitenkaan tällä hetkellä vielä ole 
kulutusseurantaa ja mittarointia. 
Tavoitteiden toteutumista 
voidaan seurata raportoinnin 
kautta (kuten tässä). 

 
a) TODENTAMINEN: raportti ___ kk (määrittele) välein. Jos kulutuksessa 

on piikkejä tai se on nousussa, selvitetään myös miksi kulutuksessa on 
tapahtunut muutoksia. 

 

http://www.motiva.fi/julkaisut/kiinteisto-_ja_palveluala/energiatehokas_ammattikeittio.1037.shtml
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2. Ympäristösuunnitelma 

PERUSTASO EDELLÄKÄVIJÄTASO        PERUSTELUT 
 
Yritys tekee lyhyen kirjallisen suunnitelman, joka 
sisältää toimenpiteet, joiden avulla yritys pyrkii 
parantamaan energia- ja vesitehokkuutta 
hankinnankohteessa sopimuskauden aikana. 
Suunnitelma voi kattaa esim. seuraavia näkökohtia: 
• lähtötiedot (kulutusseuranta, laitteet jne.) 
• laitteiden oikean käytön ohjeistus 
• laitteiden käytön jaksotus ja prosessien hallinta 
• huolto 
• ilmastointi 
• valaistus 
• henkilökunnan ympäristöosaaminen 
• tms. 
Voit myös määrittele ne asiat joita vähintään haluat 
suunnitelman kattavan, mutta muista jättää tilaa myös 
uusille hyville ideoille! 
 

 
Samoin 

 
Huomaa että silloin kun yritys toimii 
tilaajan tiloissa ja laitteilla, 
tilaajan ja yrityksen välinen yhteistyö 
sopimuskauden aikana on tärkeässä 
roolissa. 
 

TODENTAMINEN: Lyhyt kirjallinen suunnitelma 
Vaihtoehdot: 

a) Tarjoaja toimittaa ympäristöselvityksen tarjouksen yhteydessä; tällöin 
ympäristöselvityksen sisältö voidaan myös arvioida ja pisteyttää, jos niin 
halutaan 

b) Hankintakilpailun voittanut palveluntuottaja tekee ja toimittaa selvityksen 
esim. 6 kk kuluessa sopimuskauden alkamisesta 

 

 

3. Valaistus 

PERUSTASO EDELLÄKÄVIJÄTASO PERUSTELUT 

 
Uusien lamppujen hankinnassa voidaan soveltaa 
Motivan hankintaohjeen ympäristökriteereitä 
lampuille (sisävalaistus) soveltuvin osin ja jos 
mahdollista: 
www.motivanhankintapalvelu.fi/valaistus  

 
Samoin 

 
Energiatehokkaat lamput auttavat 
säästämään energiaa sekä vähentämään 
keittiön lämpökuormaa.  
Lisätietoa valaistuksesta:  
www.motivanhankintapalvelu.fi/valaistus  
 
Valaistustieto.fi -sivustolta löydät tietoa 
energiatehokkaan ja laadukkaan 
valaistuksen suunnitteluun ja hankintaan. 
Sivustolta löydät myös VALTTI-
elinkaarikustannuslaskurin, joka on 
tarkoitettu valaistushankinnan 
elinkaarikustannusten vertailuun. 
Tutustu laskuriin: 
http://valaistustieto.fi/laskuri/ 
 

http://www.motivanhankintapalvelu.fi/valaistus
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5. Keittiön energiankulutuksen mittaaminen 
Julkisissa ruokapalveluissa on usein se tilanne että palveluntuottaja toimii esim. kunnan tiloissa, jolloin vesi 
ja sähkö sisältyvät tilavuokraan, sen sijan että yrittäjä maksaisi niistä käytön mukaan. Tässä mallissa 
haasteena on se, että vaikka yritys säästäisikin vettä/sähköä, se ei tuo yrittäjälle vastaavia 
kustannussäästöjä. Kiinteistönomistajan kannattaa mittaroida keittiö erikseen, jolloin sekä kulutusseuranta 
että laskutus käytön mukaan on mahdollista.  
 
Mikkelin ammattikorkeakoulu on julkaissut oppaan ammattikeittiön energiankulutusmittareiden 
hankintaan: http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/64221/URNISBN9789515883827.pdf?sequence=1  

  

4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 

PERUSTASO EDELLÄKÄVIJÄTASO        PERUSTELUT 
 
Uusien laitteiden hankinnassa tulee huomioida 
energiatehokkuus ja muut ympäristönäkökohdat.  
 
Kylmälaitteille ja astianpesukoneille on olemassa 
ohjeet hankintojen tekemiseen. Ohjeet löytyvät täältä 
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/a
mmattikeittiolaitteet 
 

 
Samoin 

 
Ammattikeittiölaitteet ovat pitkäikäisiä 
laitteita, jotka aiheuttavat kustannuksia 
koko elinkaarensa ajan. Käytännössä 
käyttökustannukset ovat yleensä 
suuremmat kuin hankintakustannus, 
joten hankinnassa kannattaa panostaa 
energia- ja vesipiheyteen.  
 
Kuluttajille tarkoitettujen 
keittiölaitteiden ympäristökriteerit eivät 
yleensä sovellu ammattikeittiölaitteiden 
hankintaan koska laitteet ovat 
käytännössä hyvin erilaisia.  
 
Hyviä vinkkejä laitevalintoihin löydät 
Motiva Energiatehokas ammattikeittiö -
oppaasta: 
www.motiva.fi/julkaisut/kiinteisto-
_ja_palveluala/energiatehokas_ammattik
eit tio.1037.shtml  

 
TODENTAMINEN: uusien laitteiden hankinnassa käytetyt ympäristökriteerit ja niitä 
vastaavat tekniset tiedot toimittajalta  
 

http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/ammattikeittiolaitteet
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/ammattikeittiolaitteet
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6. Energiakatselmusten hyödyntäminen 
Jos kiinteistönomistaja tekee kiinteistössä energiakatselmus sopimuskauden aikana, keittiö voidaan 
tarkastella sen yhteydessä erikseen erillisenä toiminnallisena yksikkönään. Energiakatselmus tehdään usein 
koko rakennukseen, mutta sen yhteydessä keittiö voidaan ja kannattaa pyytää tarkastelemaan vielä 
erikseen, koska se on yleensä rakennuksen suurimpia yksittäisiä energian- ja vedenkuluttajia ja sen toiminta 
poikkeaa muusta toiminnasta rakennuksessa.  
 

  


	Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa
	Taustatietoa aiheesta
	Energiatehokas ammattikeittiö -opas (Motiva, 2010)

