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Ruokapalvelut: KULJETUKSET JA PAKKAUKSET 

Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa 
 
Pakkaukset voivat olla:  

- kuljetuspakkauksia 
- tuotepakkauksia  
- tai esim. asiakkaille toimitettavia annospakkauksia (kuten esim. vanhusten ateriapalveluissa). 

Kuljetuksia ovat: 
- tavara-/elintarviketoimitukset keittiölle 
- ruoan/annosten toimitukset keittiöltä edelleen jakelupisteisiin tai asiakkaille 

RUOKAPALVELU – Kuljetukset ja pakkaukset 

Ympäristökriteerit 
 
PERUSTASO EDELLÄKÄVIJÄTASO PERUSTELUT 

1. Ympäristösuunnitelma 
 
Yritys tekee lyhyen kirjallisen suunnitelman, joka 
sisältää toimenpiteet, joiden avulla yritys pyrkii 
vähentämään pakkausten ja kuljetusten 
ympäristövaikutuksia hankinnankohteessa 
sopimuskauden aikana. 
 
Suunnitelma voi kattaa esim. seuraavia näkökohtia:  
 
a) Pakkaukset: 
 

• palautettavien/kierrätettävien ja 
uudelleenkäytettävien kuljetus- ja 
tuotepakkausten suosiminen 
 

• pakkausten koon ja pakkausyksiköiden 
määrän optimointi 
 

• kuinka vältetään yksittäispakattuja tuotteita 
 

• suositaanko kierrätettyjä raaka-aineita 
pakkauksissa – Hankkija voi esimerkiksi 
vaatia että pakkaus x sisältää minimi- % 
kierrätettyä raaka-ainetta. 
 

• tms. 
 
Suunnitelma voi kattaa esim. seuraavia näkökohtia:  

 
b) Kuljetusmatkojen/-tarpeen minimoiminen:   

 
- 
 

 
Pakkausten ja kuljetusten optimointi on 
siis keino säästää aikaa, rahaa, tilaa ja 
ympäristöä. 
 
Pakkausten ja kuljetusten merkitys 
tuotteen koko elintarvikeketjussa 
vaihtelee paljon tuotekohtaisesti.  
 
 
Yleensä ruoan ympäristövaikutus on 
huomattavasti suurempi kuin sen 
pakkauksen, mutta pakkauksia kannattaa 
silti kehittää ympäristöystävällisempään 
suuntaan, koska niissä on jo olemassa 
ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja 
(kuten uudelleen käytettävät 
kuljetuspakkaukset), joita kannattaa 
hyödyntää jo tilan säästämiseksi.  
Lisäksi pakkausten optimointi sujuvoittaa 
käytännön toimintaan: pakkaukset vievät 
vähemmän tilaa lastauslaiturilla, 
tuotteiden, pakkausten ja jätteiden 
käsittelyyn kuluu vähemmän aikaa ja 
tilaa.  
 
 
 
 
Kuljetusten optimointi vaikuttaa mm. 
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• toimittajien kannustaminen kuljetusten 

yhdistämiseen 
 

• taloudellisen ajotavan koulutus 
 

• miten optimoidaan toimitusväli ja 
kellonaika, niin että autot joutuvat ajamaan 
ruuhka-aikaan mahdollisimman vähän ja 
että ajat ovat mahdollisimman hyviä myös 
toiminnan sujuvuuden kannalta 
 

• kuljetusten seuranta 
 

• matalapäästöisten ajoneuvojen suosiminen 
ja uusiutuvia polttoaineita käyttävät 
ajoneuvot 

 
 

tuotantoprosessin sujuvuuteen, 
varastotilan tarpeeseen sekä myös 
kuljetuskustannuksiin. Jos tuote-erä 
toimitetaan esim. puolityhjällä rekalla, 
kuljetuskustannukset ovat korkeammat, 
jonka toimittaja joutuu huomioimaan 
myös hinnoissa.  
 
 
Voit myös määritellä asiat, jotka haluat 
vähintään suunnitelman kattavan, mutta 
muista jättää tilaa myös muille/uusille 
hyville ideoille. 
 
 
Käytännössä suunnitelma voi olla myös 
jotakin näiden välistä. Esimerkiksi niin 
että tarjouksen yhteydessä toimitetaan 
lyhyt kirjallinen suunnitelma, jota 
tarkennetaan, kun sopimuskausi on 
alkanut. Suunnitelmaa kannattaa joka 
tapauksessa päivittää määräajoin, esim. 
kerran vuodessa jatkuvan parantamisen 
hengessä. 
 

 
TODENTAMINEN: Lyhyt kirjallinen suunnitelma  
Vaihtoehdot: 
a) Kilpailutuksen voittanut palveluntuottaja tekee ja toimittaa selvityksen esim. 6 

kk kuluessa sopimuskauden alkamisesta 
b) Tarjoaja toimittaa lyhyen kirjallisen ympäristöselvityksen tarjouksen yhteydessä; 

tällöin ympäristöselvityksen sisältö voidaan myös arvioida ja pisteyttää, jos niin 
halutaan 
 

2. Kuljetukset: AJONEUVOJEN PAKOKAASUPÄÄSTÖT (hiilivety, typenoksidit, hiukkaspäästöt) 

PERUSTASO EDELLÄKÄVIJÄTASO        PERUSTELUT 
 
Kuljetuksissa käytettävät ajoneuvot täyttävät 
vähintään esimerkiksi EURO 3 -luokan 
päästövaatimukset. 
 
Markkinatilanteesta riippuen, vaatimus voidaan 
alkuvaiheessa määritellä koskemaan vain osaa 
kalustoa, esim. vain asiakkaille toimitettavien 
aterioiden ajoja (jos sellaisia kuuluu hankittavaan 
palveluun)  
 

 
Minimitasoa paremmasta 
EURO-luokasta voidaan 
antaa lisäpisteitä. 

 
EURO-luokitus kuvaa terveydelle  
haitallisten päästöjen määrää. Mitä 
suurempi EURO-luokka, sitä puhtaampia 
pakokaasupäästöt ovat. 
 
Lue lisää: 
http://www.motiva.fi/liikenne/henkiloau
toilu/valitse_auto_viisaasti/henkiloautoje
n_paastomaaraykset 
 
 

 
TODENTAMINEN: Ajoneuvon rekisteröinti -todistus (tai CoC – todistus) 
 

 

http://www.motiva.fi/liikenne/henkiloautoilu/valitse_auto_viisaasti/henkiloautojen_paastomaaraykset
http://www.motiva.fi/liikenne/henkiloautoilu/valitse_auto_viisaasti/henkiloautojen_paastomaaraykset
http://www.motiva.fi/liikenne/henkiloautoilu/valitse_auto_viisaasti/henkiloautojen_paastomaaraykset


   
    
 
 
  
  

 
 Ruokapalvelu: Kuljetukset ja pakkaukset 
 29.12.2016, versio 2.0  4 
 

 

Kuljetusten seuranta 
Jos palveluun kuuluu toimituksia/kuljetuksia esim. toisiin toimipisteisiin tai asiakkaille, voidaan harkita 
kuljetusten seurantaa, eli kirjanpitoa kuljetusmatkoista (km) ja polttoaineenkulutuksesta. Näin voidaan 
seurata kuljetusten kehittymistä ja myös erilaisten ympäristötoimenpiteiden vaikutusta. Seurannan 
raportointi voi olla esim. 2–4 kertaa vuodessa. 

Matalapäästöisten ajoneuvojen suosiminen kuljetuksissa 
Kuljetuksissa voidaan edellyttää käytettävän esim. samaa ympäristövaatimustasoa kuin mitä hankkijan 
edellyttää vastaavalta omalta kalustolta tai muissa kuljetusta sisältävissä hankinnoissa. Jos kunta esim. 
edellyttää että kuljetuskaluston tulee täyttää vähintään esim. EURO-3 standardi, samaa tasoa kannattaa 
edellyttää myös ruokapalvelunhankintojen kohdalla (markkinatilanne huomioiden).  

Lisätietoa:  

• Suomen ympäristöopisto SYKLI: Ympäristöosaava ammattilainen - Ruokapalveluala: 
www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/  

• Motiva: Motivalla on ympäristökriteereitä henkilö ja pakettiajoneuvoille sekä raskaalle kalustolle 
(henkilökuljetukset ja joukkoliikenne), joita voi käyttää soveltuvin osin myös tavarakuljetuskaluston 
ympäristökriteerien määrittelyssä: www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki 

• MTT. Elintarvikkeiden pakkausvaihtoehtojen ympäristövaikutukset (FutupackEKO 2010 hankkeen 
raportti): http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti14a.pdf  

3. Kuljetukset: TALOUDELLINEN AJOTAPA 

PERUSTASO EDELLÄKÄVIJÄTASO PERUSTELUT 
 
Sopimuksen mukaisia kuljetuksia ajavat kuljettajat 
ovat käyneet taloudellisen ajotavan koulutuksen tai 
käyvät sen (esim.) 6 kk kuluessa palvelusopimuksen 
alkamisesta). 
 
 

 
Samoin  
 
Markkinatilanteesta 
riippuen, vaatimus voidaan 
alkuvaiheessa määritellä 
koskemaan vain osaa (esim. 
puolta) kuljetuksista/ 
kuljettajista. 
 

 
Taloudellisella ajotavalla voidaan 
vähentää polttoaineen kulutusta ja 
päästöjä 5-15 % 
 
Taloudellinen, ennakoiva ajotapa 
parantaa myös tieturvallisuutta. 
Lue lisää: 
http://www.motiva.fi/liikenne/henkiloau
toilu/taloudellinen_ajotapa  
 
 

 
TODENTAMINEN: Toimittajan vakuutus (ja/tai kirjallinen selvitys koulutuksesta). 
 

http://www.ymparistoosaava.fi/ruokapalveluala/
http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki
http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti14a.pdf
http://www.motiva.fi/liikenne/henkiloautoilu/taloudellinen_ajotapa
http://www.motiva.fi/liikenne/henkiloautoilu/taloudellinen_ajotapa

	Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

