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1 Johdanto 

Suomessa syödään miljoonia ammattikeittiön tuottamia lounasaterioita vuosittain. 

Ammattikeittiöiden, niin julkisen kuin yksityispuolen, mahdollisuudet vaikuttaa asiak-

kaiden ruokavalintoihin ja -tottumuksiin ovat suuret, ja etenkin maksutonta koulu-

ruokaa tarjoavat ammattikeittiöt ovat isossa roolissa raaka-ainevalintoja tehdessään. 

Maassamme on yli 14 000 ammattikeittiötä, joista neljäsosa on julkissektorin keitti-

öitä, ja niissä syödään vuodessa lähes 900 miljoonaa annosta, joista julkisten keittiöi-

den osuus on lähes 45 prosenttia, kokonaisarvoltaan noin 350 miljoonaa euroa. Am-

mattikeittiöillä on suuri merkitys terveellisten ja kestävien ruokavalintojen edistämi-

sessä, elämysten luomisessa asiakkailleen ja ruokatrendien jalkauttamisessa. (RUOKA 

2030. Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta 2017, 18.) Kuluttajien ostopäätök-

sillä ja niin myös ammattikeittiön raaka-ainevalinnoilla on mahdollisuus vaikuttaa il-

mastopäästöihin. Vainion (Vainio 2017, 47) mukaan henkilöstö-, koulu- ja opiskelija-

ruokailulla on merkittävä mahdollisuus tutustuttaa ja antaa mahdollisuus kuluttaja-

ryhmille maistaa kasviproteiineja. 

Kestäviä raaka-ainevalintoja tehtäessä tärkeää on ymmärtää koko ruokaketjun merki-

tys aina pellolta pöytään asti. Toimijoiden tulee valmistaa ympäristön kannalta kestä-

vää ruokaa, ja ammattikeittiöiden on omalla asenteellaan vaikutettava myös asiak-

kaitten valintoihin. Kehitystyöhön tarvitaan lisää tietoa, taitoa ja ennen kaikkea am-

mattikeittiöiden halua olla vaikuttamassa tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin 

nauttia terveellistä, tasapainoista ja ympäristön kannalta kestävää ruokaa. Julkinen 

ruokahuolto muodostaa melko yhtenäisen ruoan hankinnan, valmistuksen ja jakelun 

ryhmän, jonka toiminta kotitalouksiin nähden on pitkäjänteisempää ja ennustetta-

vampaa, ja sitoutumalla kestävän ruokahuollon toimintaperiaatteisiin, se voisi toimia 

väylänä sosiaaliselle oppimiselle (Mononen & Silvasti 2012, 190). 

Suomalainen kasviproteiini on nyt trendi, johon ammattikeittiöiden tulisi aktiivisesti 

osallistua, ja oikeastaan on mahdoton olla vastaamatta tähän uuteen haasteeseen. 
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Markkinoille tulee jatkuvasti uusia kasvispihvejä, härkäpaputuotteita ja muita lihan-

korvikkeita. Tällä hetkellä kiinnostus, jonka sai alulle Nyhtökaura tai vielä enemmän 

Härkis, on niin suuri, että monet ruokailijat ovat valmiita maistamaan uusia tuotteita, 

kun he saavat mahdollisuuden siihen kouluruokailun yhteydessä. Toisaalta on myös 

paljon opiskelijoita, jotka eivät halua edes maistaa kasvisruokaa tai heidän lautasil-

laan ei ole edes salaattia.   

Salpauksen opiskelijaravintoloiden ruokalistalta on jo kasvisruoan yhteydessä härkä-

papuruokia, mutta tarkoitus olisi kuitenkin, että kotimaisen kasvivalkuaisen käyttöä 

saataisiin lisättyä kaikkien ruokailijoiden lautaselle. Uusia tuotteita tulee kokeiluun 

myös Salpauksen Ravintolapalvelu-yksikön keittiöille, ja testaamalla yritetään löytää 

niiden sopivuus reseptiikkaan tai luoda ihan uudenlaista reseptiikkaa. Tavoitteena on 

löytää proteiininlähteitä, jotka olisivat kasviksina ruoassa, eikä prosessoituja lihan 

korvikkeita. 

Olen toiminut kokkina Koulutuskeskus Salpauksessa yli kymmenen vuotta, ja näiden 

vuosien aikana on selkeästi voinut seurata asiakkaiden ruoka-annoksia ja mielipiteitä 

ruuasta. Alkuvuosina paljon parjatut juurekset ja kasvikset kastikkeen joukossa on jo 

hyväksytty, eikä niistä tule enää ikäviä kommentteja. Ammatillisiin opintoihin tulevat 

opiskelijat ovat olleet jo 9 vuotta kouluruuan piirissä ja sitä kautta kasvaneet terveel-

liseen kouluruokaan. 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen opinnäytetyö, jossa kehitetään ja testataan re-

septiikkaa kotimaisesta kasvivalkuaisesta sekä etsitään uusia tapoja kotimaisen kasvi-

valkuaisen lisäämiseen ruokatuotannossa Koulutuskeskus Salpauksen opiskelijaruo-

kailussa. Toimeksiantajana opinnäytetyössä on InnoRuoka-hanke, joka kuuluu osana 

Kasvua Hämeessä-hankeperheeseen. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä kotimaisen 

kasvivalkuaisen käyttöä Koulutuskeskus Salpauksessa sekä tuottaa työkaluja kotimai-

sen kasvivalkuaisen käytön lisäämiseen ammattikeittiöille Suomessa.  
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Ilmastonmuutos on mediassa lähes päivittäin puheenaiheena niin teollisuutta, liiken-

nettä kuin myös maataloustuotantoa käsittelevissä artikkeleissa. Ruoka on kuitenkin 

päivittäinen elinehto ihmisille ja puhuttaa aina. Mielenkiinto kestävään kehitykseen 

ja kasvisruokaan on kasvanut viime vuosina, ja suurena syynä siihen on suomalaisten 

ruokainnovaatioiden, kuten Nyhtökauran ja Härkis-härkäpapuvalmisteen, tulo mark-

kinoille. Härkäpapu, kotimaisena kasvisproteiinilähteenä, on saanut suurta huomiota 

median kautta, ja usein keskusteluissa asiakkaiden kanssa härkäpapu yhdistetäänkin 

Härkikseen. Suomalaisille tutun hernekeiton rinnalle on herännyt mielenkiinto myös 

kotimaiseen härkäpapuun.  

Raaka-aineiden saatavuus ja hinta ovat merkittäviä tekijöitä lounasruuan tuottami-

sessa. Vaikka halua löytyisi valmistaa enemmän kotimaisia kasvivalkuaisia sisältäviä 

annoksia, on toteutus vaikeaa raaka-aineiden saatavuuden takia. Alkutuotanto ha-

luaa tuottaa uusia raaka-aineita ammattikeittiöille, ja ammattikeittiöt hakevat omiin 

prosesseihinsa sopivia tuotteita, joiden valmistus on mahdollista nopeasti, tehok-

kaasti ja taloudellisesti. Vainio-Mattilan (Vainio-Mattila 2015) mukaan keskeisin te-

kijä ruokakäytön kannalta on kotimaisten proteiinikasvien saatavuuden parantami-

nen ja kuluttajakäyttöön suunnattujen tuotteiden kehittäminen. 

InnoRuoka-projektin tarkoituksena on kehittää reseptiikkaa, jossa osa eläinperäisestä 

proteiinista korvataan kasviproteiinilla ja verrataan muutoksen vaikutuksia hiilijalan-

jälkeen ja hintaan. Ennen varsinaisen kehittämistyön alkua InnoRuoka-hankkeen yh-

teydessä on järjestetty yksi kotimaisen kasvivalkuaisen teemalounas ja satunnaisesti 

tarjolla on ollut oman keittiön valmistamaa hernehummusta. Härkäpapua ja muita 

palkokasveja on ollut tarjolla kasvisruuassa, ja tämän työn kautta on tarkoitus lisätä 

myös kotimainen kasviproteiini normaaliin päivän lounaaseen.  

Innovatiivisena ajatuksena opinnäytetyössä on luonnon monimuotoisuus ja sitä 

kautta myös lounasruuan monimuotoisuus. Monimuotoisuus tuotantotavoissa ja 

koko ruokajärjestelmässä parantaa riskien sietokykyä ja niistä palautumista (Karttu-

nen 2018, 67). Kotimaisten proteiinikasvien käytön monipuolistamisen mahdollistaa 
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koko arvoketjun yhteistyön lisääntyminen ja kaikkien toimijoiden sitoutuminen ta-

voitteeseen eli kotimaisen kasviproteiinin ruokakäytön lisäämiseen (Kaukovirta-

Norja, Leinonen, Mokkila, Wessberg & Niemi 2015, 32). Luonnonvarakeskus, LUKE, 

tutkii Jokioisissa uusien peltokasvien, tattarin, pellavan, härkäpavun, öljyhampun ja 

lupiinin kasvattamista ja pyrkii löytämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen aiheutta-

miin ongelmiin maataloudessa. Tutkija Marjo Keskitalo haluasi suomalaisten peltojen 

näyttävän  samalta kuin ruokalautasenkin, monipuoliselta.(Mitjonen 2017.)  

Muutokset ruokailutottumuksissa on mahdollista toteuttaa pitkällä aikavälillä, ja 

vaikka epäluulo herääkin, pienillä muutoksilla voidaan vähitellen totuttaa opiskelijat 

uusiin makuihin ja antaa mahdollisuus kotimaiselle kasvivalkuaiselle myös tulevaisuu-

dessa. Julkisissa ruokapalveluissa on korostettu terveellisen ja monipuolisen ruoan 

merkitystä, mikä näkyy ruokailutottumusten vähittäisenä muutoksena terveellisem-

pään suuntaan ja on vaikuttanut suomalaisten ruokailutottumuksiin sekä kohentanut 

ja edistänyt kansanterveyttä (Mononen & Silvasti, 2012, 190).  Ruokatarjonnan oh-

jaava merkitys on keskeinen myös, kun ruokakulttuuria halutaan ohjata kestäväm-

pään suuntaan, ja tässä julkinen ruokahuolto voi toimia muutoksen veturina tarjoa-

malla malleja, jotka osoittavat, että muutos voi olla mahdollinen (mts.191). 

Kehittämistyöllä haetaan ratkaisua siihen, voidaanko kotimaisen kasvivalkuaisen 

käyttöä lisätä ammattikeittiöissä ja miten muutokset vaikuttavat reseptiikkaan. Opin-

näytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten naudanlihan korvaaminen kotimaisella kasvivalkuaisella vaikuttaa 
ruuan  kustannuksiin? 

2. Miten kasvivalkuaisen lisääminen vaikuttaa ruoan hiilijalanjälkeen? 

 

Kehittämistyöllä halutaan löytää uusia monipuolisempia käyttömahdollisuuksia koti-

maisen kasvivalkuaisen käyttöön ammattikeittiössä ja lisätä tietoa ja taitoa ammatti-

keittiöiden tarpeisiin. Teoriaosuudessa on tarkasteltu kotimaista kasvivalkuaista ra-

vitsemuksen ja proteiiniomavaraisuuden kannalta sekä ympäristönäkökulmasta.  
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Tutkimuksen kannalta on tärkeää tarkastella mittaustulosten luotettavuutta ja päte-

vyyttä. Tutkimuksessa reseptiikkaa arvioidaan Salpauksen opiskelijaravintoloissa, ja 

reseptit testataan myös ulkopuolisella toimijalla, jotta saadaan myös ulkopuolisen 

toimijan näkemys reseptien toimivuudesta niin laadullisesti kuin määrällisesti. Hirsi-

järvi ym. (Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 2009, 231) mukaan tutkimuksen reliaabelius 

tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta, joka tarkoittaa tulosten kykyä antaa ei sa-

tunnanvaraisia tuloksia. Jos kaksi arvioijaa päätyy samankaltaisiin tuloksiin, voidaan 

tulosta pitää reliaabelina.  

2 Toimeksiantajana InnoRuoka-hanke ja Salpaus 

Toimeksiantajana tässä opinnäytetyössä on InnoRuoka-hanke, joka on osa Kasvua 

Hämeessä-kehittämisohjelmaa, jossa halutaan parantaa hämäläistä maa- ja elintarvi-

ketalouden yritysten kilpailukykyä vastuullisesti. Hankkeessa ovat mukana Hämeen 

ammattikorkeakoulu (HAMK), Luonnonvarakeskus (Luke) ja Koulutuskeskus Salpaus. 

(Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä n.d., 18.)  

Rahoittajana hankkeessa on Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, 

jonka tavoitteita ovat maaseudun kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elä-

mänlaadun parantaminen maaseudulla. Ilmastonmuutos, ympäristön tila, uudet tek-

nologiat ja yhteiskunnalliset muutokset luovat niin tarpeita kuin mahdollisuuksia 

maaseudun kehittämiselle. Maaseuturahaston tavoitteena kaudelle 2014 - 2020 ovat 

myös osaamisen, tiedonvälityksen ja yhteistyön lisääminen sekä innovaatiot. Luon-

non monimuotoisuus, ilmastonmuutoksen hillintä, maatalouskäytössä olevan maape-

rän tilan parantaminen sekä yritystoiminnan kehittäminen kuuluvat rahoituskauden 

2014 - 2020 ohjelmaan. Maaseutuyritysten kehittäminen siten, että yritykset vastaa-

vat kuluttajien kysyntään tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantavat eläinten hyvin-

vointia, on myös yksi merkittävimmistä tavoitteista. (Euroopan maaseuturahasto 

2017.) 
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Kanta- ja Päijät-Häme ovat vahvaa ruuantuotannon ja elintarvikkeiden jatkojalostuk-

sen aluetta. Alueella on suuria kansainvälisen mittakaavan viljan, lihan ja maidon jat-

kojalostajia. Vahvuutena on myös sijainti.  Suomen väestöllinen keskipiste sijaitsee 

Hämeenlinnassa, ja alueen läheisyydessä myös kulutetaan valtaosa Suomen ruuasta, 

mikä mahdollistaa myös alkutuotannolle hyvät erikoistumismahdollisuudet yhdessä 

mahdollisuuksia tarjoavan tuotantoympäristön kanssa. (Kestävää ruokaa ja kasvua 

Hämeessä n.d., 6.) Hämeessä on vahva maatalouden osaamisen keskittymä. Yksi 

luonnonvarakeskuksen (Luke) päätoimipaikoista sijaitsee Kanta-Hämeessä Jokioisilla. 

Lukessa tuotetaan uusia ratkaisuja suomalaisen biotalouden kehittämiseen ja uusien 

elinkeinojen edistämiseen. Luke kokoaa yhteen luonnonvarojen sekä vastuullisen 

ruoantuotannon osaajat, mikä tekee Lukesta yhden maailman monitieteellisimmistä 

alan tutkimuskeskuksista. Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-insti-

tuutti tarjoavat monipuolista osaamista ja koulutusta. Tammelan Mustialassa toimii 

moderni opetusmaatila, Lepaan yksikössä koulutus keskittyy puutarhatuotantoon, ja 

Hämeen ammatti-instituutissa on Suomen ainoa meijerialan koulutusta antava oppi-

laitos. (mts. 8.) 

Hankkeen tavoitteena kehittää hämäläisen maa- ja elintarviketalouden kilpailukykyä 

vastuullisesti. Kannattava ja kestävä alkutuotanto on koko ruokajärjestelmän perus-

edellytys (Ruoka2030, 10). Kotimaisuus on yhä tärkeämpi arvo kuluttajille. Suomessa 

tuotetun ruoan vahvuuksia ovat puhdas maaperä, hyvälaatuinen vesi, salmonella- ja 

hormonivapaus ja vähäinen antibioottien käyttö (Hyrylä & Tikkanen 2018, 2). 

Kehittämistyö toteutetaan Salpauksen ravintolapalveluyksikössä, ja tavoitteena on 

lisätä kotimaisen kasvivalkuaisen käyttöä Salpauksen opiskelijaravintoloissa ja myös 

tuoda tietoa muille Suomen ammattikeittiöille. Koulutuskeskus Salpaus on suuri am-

matillisen koulutuksen järjestäjä Päijät-Hämeen alueella. Koulutuskeskus Salpaus ja 

kuntayhtymän tytäryhtiö Salpaus-palvelu Oy muodostavat konsernin, joka tarjoaa 

ammatillista koulutusta, oppisopimuskoulutusta ja lukiokoulutusta. Salpaus Palvelut 

tarjoaa täydennyskoulutuksia, erilaisia pätevyys- ja lupakorttikoulutuksia sekä yrityk-
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sille suunnattuja koulutus-, kartoitus- ja kehittämispalveluita. Oppilaitoksessa järjes-

tetään täydentävää työvoimakoulutusta sekä maahanmuuttajien kotouttamiskoulu-

tusta. (Salpaus 2017.) Salpauksessa opiskelee vuosittain n. 18 000 opiskelijaa (Opiske-

lijatilastoja 2015).  

Hankkeen yhteydessä on järjestetty erilaisia tapahtumia Koulutuskeskus Salpauk-

sessa, ja mukana tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa ovat myös opiskelijat, 

jotka tulevaisuuden ruoka-alan ammattilaisina ovat tärkeässä roolissa vaikuttamassa 

ammattikeittiöiden toiminnan vastuullisessa kehittämisessä. 

3 Kasviproteiinit elintarvikekäytössä 

Kasvivalkuainen on kasveista saatava valkuaisaine eli kasviproteiini. Kasviproteiinin 

parhaita lähteitä ovat palkokasvit, sillä niissä on kaksi tai kolme kertaa enemmän kas-

viproteiinia kuin muissa kasviksissa (Haglund, Huupponen, Ventola & Hakala-Lahtinen 

2007, 48). Palkokasvit ovat maailman kolmanneksi lajirikkain kasviheimo, ja niitä on 

viljelty lähes yhtä kauan kuin vanhimpia viljoja (Rousi 1997, 116). Tavallisimpia elin-

tarvikekäyttöön soveltuvia palkokasveja (taulukko 1) ovat herneet, virnat (härkäpapu 

kuuluu virnoihin), pavut, pitkäpavut, kahviherneet, soijat, linssit, mailaset, lupiinit ja 

maapähkinät (Palkokasvit elintarvikkeena 2018, 6). 

Uusien ravitsemussuosituksien (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, 21) mu-

kaan korkean proteiinipitoisuuden takia palkokasveja voidaan käyttää proteiinin läh-

teenä pelkästään tai eläinperäisen proteiinin lisänä ja sopivana määränä pidetään n. 

1dl aterialla. 
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Taulukko 1. Tavallisimpien ruokakäyttöön soveltuvien palkokasvien proteiiniarvot 

(Lähde: Palkokasvit elintarvikkeena 2018, 9 muokattu). 

 

  
Rousin (Rousi 1997, 116) mukaan palkokasvien tärkein etu viljelykasvina on sen edul-

linen typpitalous. Palkokasvit sitovat ilmakehän typpeä ja siten vähentävät väkilan-

noitteiden tarvetta. Syväjuuriset kasvit, kuten härkäpapu ja hamppu, toimivat myös 

hiilen sitojina ja parantavat maaperän laatua. (Monipuolisuus lautasella on monipuo-

lisuutta pellolla 2018, 2.) Valkuaiskasvien typensidonta parantaa omavaraisuutta lan-

noituksessa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (Peltonen-Sainio 2013, 1). 

Soija on maailman eniten viljelty valkuaiskasvi (Peltonen-Sainio 2013, 6). Soija on 

vehnän ja riisin jälkeen maailman viljellyimpiä kasveja, jonka aminohappokoostumus 

muistuttaa hyvin paljon eläinvalkuaista, ja siksi se onkin maailmanlaajuisesti tärkeä 

eläintenrehu. Rehun lisäksi siitä tuotetaan neljännes maailmalla käytetyistä kasviöl-

jyistä sekä raaka-aineita elintarvike-, kosmetiikka-, maali- ja muun teollisuuden käyt-

töön. (Sademetsää lihatiskillä 2010, 6.) 

  
Nimi Energiaa 

laskennallinen (kJ) 
Proteiini 
(g)/100g tuote 

Herne, keitetty, suolaton  357 6,4 
Herne, sokeriherne tuore 175 2,8 
Herne, vihreä, kuivattu 1 025 19,4 
Herne, vihreä pakaste 305 5,1 
Herne, vihreä, tuore 314 5,6 
Kikherne, kuivattu 1 436 21,3 
Linssi, punainen, keitetty 424 7,6 
Linssi, punainen, kuivattu 1 270 23,8 
Linssi, vihreä, kuivattu 1 304 24,4 
Papu, adukipapu, keitetty, suolaton 571 9,3 
Papu adukipapu, kuivattu 1 222 19,9 
Papu, härkäpapu, keitetty 426 7,6 
Papu. härkäpapu, kuivattu, härkäpapurouhe 1 383 28,5 
Papu, härkäpapu, tuore 428 8,8 
Papu, mungopapu, keitetty 440 7,7 
Papu, ruskea tai valkoinen, kuivattu 
keskiarvo 

1 277 22,2 

Papu, valkoinen, keitetty 464 8,3 
Papu, vihreä papu, keitetty 158 2,2 
Papu, vihreä taitepapu, tuore 149 2,1 
Soijapapu, keitetty, suolaton 704 16,1 
Soijapapu, kuivattu 1 565 35, 9 
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Soija ei ole ongelmallinen tuote itsessään, mutta sen käyttöön liittyy maankäytön 

muutoksia (Saarinen, Sinkko, Joensuu, Silvenius & Ratilainen 2014, 83) ja esimerkiksi 

Brasiliassa, joka on maailman johtavimpia soijantuottajamaita, raivataan peltoa soi-

janviljelyyn sademetsistä. Soijaviljelmät ja karjan kasvatus Brasiliassa liittyvät suuriin 

kestävyysongelmiin, jotka johtuvat naudanlihan globaalin kysynnän lisääntymisestä 

ja ovat johtaneet soijan ja naudanlihan tuotannon voimakkaaseen kasvuun, jonka 

seurauksena ekosysteemit ovat uhattuna ja ihmisoikeuksia loukataan. (Bartholdson, 

Jönsson & Brydolf 2010, 61.) 

Suomessa soijan kasvua rajoittavat kasvukauden lyhyys ja matalaksi jäävä lämpö-

summa (Palkokasvit elintarvikkeena 2018, 21.), ja viljely on ollut kokeiluluontoista. 

Vuonna 2017 soijapavun viljelyala oli 2,5 ha (Laine 2017, 1). Arolan tilalla (Arolan tila 

n.d) Pornaisissa on ollut soijan viljelyä kokeilussa vuodesta 2010 ”välillä paremmalla, 

välillä heikommalla menestyksellä”. Kokeiluluontoisesti saatiin Salpauksen Kampuk-

sen keittiölle Arolan tilan viljelemää soijapapua syksyllä 2018. 

3.1 Kotimainen kasvivalkuainen 

Kotimaisen kasvivalkuaisen viljelyn lisäämistä eläinten ravinnoksi ja myös ihmisten 

ravinnoksi halutaan lisätä valkuaisomavaraisuuden turvaamiseksi. Yksipuolinen viljely 

vaatii fossiilisilla polttoaineilla tuotettuja väkilannoitteita sekä torjunta-aineita. Sen 

sijaan palkokasvit sitovat ilmakehän typpeä ja siten vähentävät väkilannoitteiden tar-

vetta. (Monipuolisuus lautasella on monipuolisuutta pellolla 2018, 2.) Michlesonin ja 

Kekkosen (Michleson & Kekkonen 2018, 137) mukaan valkuaiskasvien viljelyä lisää-

mällä voidaan mm. pienentää tuontirehuihin liittyviä riskejä, lisätä ruokaturvaa, pa-

rantaa huoltovarmuutta, kääntää rahavirtoja kotimaiseen tuotantoon ja kulutukseen 

sekä lisätä lopputuotteiden kotimaisuusastetta.  

Suomessa viljellään yli kymmentä hernekasvien heimoon (Fabaceae) kuuluvaa kasvi-

lajia, joita kutsutaan palkokasveiksi niiden palon sisälle muodostuvien siementen ta-

kia (Palkokasvit elintarvikkeena 2018, 5). Suomalaisen lautasella tyypillisimmät kasvi-
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proteiinit, joita käytetään liharuoan lisäkkeenä ovat, vihreät pavut ja etenkin her-

neet, joita syödään useammin, mutta ei kuitenkaan viikoittain (Jallinoja, Niva & Lat-

vala 2015, 9).  

3.2 Herne 

Herne on Suomen yleisin viljelty palkokasvi (Valkuaiskasvit 2019). Herne, joka kuuluu 

hernekasvien (Fabaceae) heimoon, on vanha viljelykasvi, ja varhaisimmat arkeologi-

set hernelöydöt ovat peräisin Lähi-Idästä ajalta 7 500 e.Kr. (Rousi 1997, 120).  

Herne on historian saatossa ollut merkittävä raaka-aine Suomessa laadukkaan ravin-

toarvon ja säilyvyyden takia. Meille kaikille suomalaisille tuttu hernekeitto oli aluksi 

hienoa juhlaruokaa, jota nautittiin niin häissä kuin hautajaisissakin. Talvisodassa koko 

maan hernevarastot takavarikoitiin puolustusvoimien käyttöön. Nykyään hernekei-

tolla juhlistetaan enää vain laskiaisriehaa. Ensimmäiset säilykehernekeitot markki-

noille toi Jalostaja vuonna 1942. (Nieminen 2008, 13.)  

Herneistä on monia muunnoksia, jotka vakiintuneesti jaetaan kahteen pääryhmään, 

peltoherneeksi ja tarhaherneiksi. Nykyään Suomessa viljellään lähes yksinomaan tar-

hahernettä sekä puutarha- että peltokasvina. Tarhaherneitä on monia eri tyyppejä, 

kuten silpoydinherne, taittoherne ja sokeriherne. Silpoherneestä valmistetaan muun 

muassa hernekeitto, kun taas silpoydinherneitä viljellään runsaasti pakasteherneiksi. 

Taittoherneen ja sokeriherneen palon sisäpinnalla ei ole sitkeää kalvoa, ja palotkin 

ovat syötäviä (Herne n.d.). Tärkeimpiä herneen viljelyalueita Suomessa ovat Etelä- ja 

Lounais-Suomi. Pohjoisempana hernettä viljellään yhdessä toisen kasvin, kuten kau-

ran kanssa. (Herne ja papu n.d.) 

Herne sisältää paljon proteiinia ja kuitua. Kuivatun vihreän herneen kokonaisenergia-

sisällöstä proteiinien osuus on 32 % ja kuidun 16 %. Kuivattu vihreä herne sisältää 

19,4 g / 100 g tuotetta proteiinia(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019). 
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3.3 Härkäpapu 

Härkäpapu on yksivuotinen isosiemeninen palkokasvi, ja vaikka sitä Suomessa nime-

tään pavuksi, se kuuluu virnalajeihin (Palkokasvit elintarvikkeena 2018, 11). Härkä-

papu on vanha viljelykasvi Suomessa ja ensimmäinen mainita sen viljelystä on vuo-

delta 1234. Sato pysyi perinteisesti Kaakkois-Suomessa. (Hämäläinen & Stoddard 

2011, 9.) Härkäpapua Suomessa on käytetty pääasiassa ihmisten ruuaksi ja papu-

rokka härkäpavusta oli yleinen ruoka ennen kuin peruna ja herne tuli suomalaiseen 

ruokapöytään (Kuoppala 2013).  

Härkäpavun oletetaan olevan kotoisin Lähi-Idän ja Välimeren alueella, jossa se on 

edelleen tärkeä proteiinin lähde (Palkokasvit elintarvikkeena 2018, 10). Härkäpapu 

sisältää runsaasti proteiinia, jonka määrä kuivatussa pavussa on 28,5 g / 100 g tuo-

tetta. Proteiinin lisäksi härkäpavussa on runsaasti kuitua 13,6 g / 100g tuotetta koh-

den sekä kaliumia ja vitamiineja, kuten folaattia ja muita B-ryhmän vitamiineja. (mts. 

7, 10.) 

Tärkeä näkökulma härkäpavun viljelyyn on biologinen typensidonta. Härkäpapu ottaa 

muiden palkokasvien tavoin typpeä suoraan ilmasta juurinystyräbakteerien avulla, 

mikä vähentää väkilannoitetypen käyttöä ja säästää energiaa. (Kuoppala 2013.)  

4 Kasvivalkuaisen käytön lisäämisen merkitys 

Ympäristönäkökulmat ja ravitsemussuositukset ohjaavat nykyistä kasvispitoisempaan 

ruokavalioon, ja kasvisproteiinin odotetaan korvaavan osan eläinproteiinista tulevai-

suudessa (Kaukovirta-Norja, Leinonen, Mokkila, Wessberg & Niemi 2015, 8).  Pihlan-

non mukaan (Pihlanto 2018) kasviperäisten proteiinien lisäämisellä voidaan vähentää 

sairastumista kroonisiin tauteihin ja hillitä ilmaston muutosta.  
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Uusissa Ravitsemussuosituksissa (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, 40) ruoan 

pitää olla turvallista ja terveellistä sekä määrällisesti että laadullisesti ja ottaa huomi-

oon myös ruoantuotannon ja kulutuksen vaikutukset taloudellisen, sosiaalisen, kult-

tuurisen kestävyyden, eläintenhyvinvoinnin ja ympäristön kannalta. Terveys- ja ym-

päristönäkökohdista olisi hyvä vähentää tulevaisuudessa lihan syömistä, ja käyttää 

rinnalla muita proteiininlähteitä, kuten kotimaista kalaa, härkäpapua, herneitä ja 

muita palkokasveja sekä viljoja, siemeniä ja sieniä (RUOKA 2030. Valtioneuvoston se-

lonteko ruokapolitiikasta 2017, 27). Hämäläisen (Hämäläinen 2013, 10) mukaan kes-

tävän hyvinvoinnin edellytyksenä on kilpailukykyinen ja terve talous, joka tarjoaa riit-

tävästi työpaikkoja ja investointimahdollisuuksia sekä verotuloja julkiselle sektorille.  

Koulutuskeskus Salpauksen Ravintolapalveluiden ympäristöohjelmassa (Ravintolapal-

veluiden ympäristöohjelma 2017, 3) otetaan huomioon kestävän kehityksen tavoit-

teet sekä toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Kestävä kehitys on olennai-

nen osa opetusta ja huomioidaan myös muussa toiminnassa, kuten hankinnoissa ja 

energiansäästötavoitteissa. Sosiaalisen kestävyyden kohdalla nostetaan esille opiske-

lijaravintoloiden merkitys oppimisympäristönä ja henkilökunnan toimiminen esi-

merkkinä.  

4.1 Proteiinit ravitsemuksessa 

Ruoan ensisijainen tarkoitus on ravitsemus, joka luo pohjan ihmisen toimintakyvyn ja 

terveyden ylläpitämiseen (Saarinen, Sinkko, Joensuu, Silvenius &  Ratilainen 2014, 

40). Proteiinit eli valkuaisaineet ovat ensisijaisesti suojaravintoaineita. Niitä tarvitaan 

pääasiallisesti kudosten rakentamiseen, ja elimistö saa myös energiaa proteiineista 

saman verran kuin hiilihydraateissa. (Haglund, Huupponen, Ventola, Hakala-Lahtinen 

2007, 43.)  

Finravinnon tutkimuksen (Finravinto 2012, 96-97) mukaan suomalaisten energiatar-

peesta proteiinit kattavat 17 %. Tämä kattaa suomalaisten proteiinin tarpeen, joka 
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suositusten mukaan on 10-20 %. Kulutamme päivittäin 113 grammaa proteiinia hen-

keä kohden, joista noin 80 % tulee eläinkunnan tuotteista ja lopusta suurin osa vil-

joista (Ahokas, Ahvenainen, Pohjolainen & Kuhmonen 2016, 10). 

Proteiinien ja aminohappojen energia-arvo on 17 kJ/g. Proteiinit koostuvat aminoha-

poista ja toimivat elimistön entsyymeissä, kudosten rakenteissa, hormoneissa ja 

vasta-aineissa. Proteiineissa on 20 erilaista aminohappoa, joista 9 on välttämättömiä 

ravinnosta saatavia aminohappoja ja loput 11 voi elimistö itse rakentaa. Välttämättö-

mät aminohapot (histidiini, isoleusiini, leusiini, lysiini, metioniini, fenyylialaniini, 

treoniini, tryptofaani ja valiini) voidaan saada helposti eläinperäisestä ruoan proteii-

nista, mutta tavallisia kasviksia ravintona käyttävillä joidenkin aminohappojen (lysii-

nin, metioniinin ja treoniin) saanti jää niukaksi, ja ruokavalioon tulisikin lisätä palko-

kasveja, pähkinöitä ja siemeniä. (Aro 2015.)  

Suomalaisten ravitsemussuosituksen (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, 11) 

mukaan oikeanlaisella ravitsemuksella nähdään olevan tärkeä merkitys sepelvaltimo-

tautien, aivoverenkierronhäiriöiden, verenpainetaudin, eräiden syöpien, tyypin 2. 

diabeteksen, lihavuuden, osteoporoosin ja hammaskarieksen synnyssä. Väestötutki-

musten mukaan punaista lihaa ja paljon lihavalmisteita käyttävillä on enemmän 

paksu- ja peräsuolisyöpää, tyypin 2 diabetesta, lihavuutta ja sepelvaltimotauteja. 

Taru Anttosen (Anttonen & Vornanen 2016, 38) haastattelussa ravitsemustieteen 

professori Mikael Fogelholm pitää uutta ruokakolmiota käänteentekevänä, koska pu-

nainen liha ja kala on erotettu eri lokeroihin. Aiemmin punainen liha oli alempana sa-

massa lokerossa yhdessä kalan ja vaalean siipikarjan kanssa. Punaisen lihan käytön 

yksilötason viikkorajan 500 g vastaa Maailman syöpätutkimussäätiön suositusta. Fo-

gelholmin mukaan suomalainen ruokakolmio on ensimmäistä kertaa tieteellisesti pä-

tevä. Uusissa ravitsemussuosituksissa kehotetaan lisäämään kasvisten, erityisesti juu-

resten, palkokasvien, marjojen, kalan ja pähkinöiden sekä siementen käyttöä (Suo-

malaiset ravitsemussuositukset 2014, 18). 
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4.2 Proteiiniomavaraisuus 

Länsimaissa lihaa pidetään aterian keskeisenä komponenttina (Vainio 2017, 46). Mitä 

enemmän syömme lihaa sitä enemmän myös tuotantoeläimet tarvitsevat proteiinipi-

toista ravintoa, ja viime vuosina onkin alettu puhumaan paljon proteiiniomavaraisuu-

desta ja ruokaturvasta myös Suomessa. Globaalien ruokamarkkinoiden myötä myös 

Suomi on riippuvainen maailman markkinoiden tarjonnasta ja haavoittuvainen mark-

kinoiden heilahteluista. Valkuaisomavaraisuus on merkittävä osa huoltovarmuutta, 

jossa pyritään turvaamaan yhteiskunnan välttämättömät perustoiminnot poikkeus 

oloissa (Heikkilä, Rokka & Tapiola 2018, 8).  

Michlesonin ja Kekkosen (Michleson & Kekkonen 2018, 137) mukaan valkuaisomava-

raisuudesta saatavat hyödyt ovat moninaiset, ja niiden vaikutukset ovat merkityksel-

lisiä niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin yksittäisille maatiloille. Peltonen-Sainion 

mukaan (Peltonen-Sainio 2013, 6) valkuaiskasvimarkkinoihin vaikuttavat tulevaisuu-

dessa merkittävästi mm. väestönkasvu, kehitysmaiden elintason nousu ja ruokailu-

tottumusten muutokset, ilmastonmuutos ja bioenergian tuotanto. 

Länsimaisessa yhteiskunnassa proteiinin niukkuus ei ole päivittäinen huolen aihe, 

mutta globaalisti proteiinista on kuitenkin pulaa (Kaukovirta-Norja, Leinonen, Mok-

kila, Wessberg & Niemi 2015, 4). Meillä riittää proteiinia ihmisten ruuaksi, mutta on-

gelmana on, että Suomi on riippuvainen globaalista eläinten ruokintaan liittyvistä 

täydennysproteiineista, kuten soijasta, rypsistä ja rapsista (mts. 8). Vainio-Mattilan 

(Vainio-Mattila 2017) mukaan käytetty täydennysproteiinin käyttö perustuu lähes 

täysin tuonti soijaan, ja omavaraisuuden nostaminen nykyisestä noin 15 prosentista 

30 prosenttiin parantaisi Suomen huoltovarmuutta ja turvaisi monimuotoisen viljely-

lajiston pelloilla. 

Ongelmana ei varsinaisesti ole kasviproteiinituotannon absoluuttinen niukkuus vaan 

suhteellinen ongelma, joka on seurausta vallitsevasta tuotanto -ja kulutusrakenteen 

laadusta (Ahokas ym. 2016, 10). Lihankulutuksen vähentäminen ja kasvisruuan syön-
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nin merkittävä lisääminen olisivat toteutuessaan tehokkaita keinoja vaikuttaa pääs-

töihin elintarvikeomavaraisuuden silti heikentymättä (Regina, Lehtonen, Palosuo &  

Ahvenjärvi 2014, 23). 

4.3 Elintarvikeketjun ympäristövaikutukset 

Viime vuosina koko elintarvikeketjuun on muodostunut paineita myös ilmastonmuu-

toksen ja ruokaturvan takia. Maailman väkiluvun ennustetaan kasvavan ja YK:n väes-

töennusteiden mukaan vuonna 2025 maailmassa on runsaat 8 miljardia ihmistä ja, 

jos maataloustuotanto ei kasva samaa vauhtia on tulevaisuudessa henkeä kohti ny-

kyistä vähemmän ruokaa (Karttunen, Kihlström & Taivalmaa 2014, 63).  Maailman 

kasvava väestö yhdessä muiden tekijöiden, kuten yhteiskunnallisten ja väestöllisten 

muutosten myötä, aiheuttaa kasvavia paineita tuottaa enemmän ruokaa ja myös eri-

laisia elintarvikkeita (Henchion, Hayes, Mullen, Fenelon &  Tiwari 2017,1). 

Erityisesti eläinperäisten proteiinin kysynnän lisääntymisen odotetaan vaikuttavan 

kielteisesti ympäristöön, kasvihuonepäästöihin ja vaativan enemmän vettä ja viljely-

maata (Henchion ym. 2017,1). Peräti 70 prosenttia maailman maatalousmaasta on 

arvioitu olevan karjatalouden palveluksessa joko laidunmaana tai rehutuotannossa 

(Silvasti 2011, 63). Tämän ratkaisuksi tarvitaan nykyisten proteiinien kestävämpää 

tuotantoa ja vaihtoehtoisia proteiinin lähteitä ihmisten ravinnoksi (Henchion ym. 

2017,1). 

4.4 Hiilijalanjälki 

Hiilijalanjälki kuvastaa tuotteen koko elinkaaren aikana tuottamia kasvihuonekaasu-

jen aiheuttamaa ilmastovaikutusta (Savikko, Himanen, Rimhanen & Mäkinen n.d.a). 

Kasvihuonekaasujen päästöt syntyvät pääasiallisesti fossiilisten polttoaineiden käy-

töstä energia- ja liikennesektorilla, mutta ruokasektorin on todettu olevan toinen 

merkittävä tekijä ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta (Röös 2013, 11). 
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Ruoan ilmastovaikutukset syntyvät koko elinkaaren ajalta: alkutuotannossa, maati-

lalla, elintarviketeollisuudessa, kaupassa, ravintoloissa, kuljetuksissa, ostosmatkoissa 

ja ruoan valmistuksesta sekä ruokajätteestä (Savikko ym. n.d.a ). Euroopassa elintar-

vikkeiden kulutus vastaa noin 30 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä (Röös 2013, 

11). Ruoan ilmasto päästöistä Suomessa alkutuotannon osuus on 60 %, säilytys ja 

prosessit 30 %, kauppa 5 % sekä kuljetukset 5 % (Savikko, Himanen, Rimhanen & Mä-

kinen n.d.b). 

Elintarvikkeiden erilaiset tuotantotavat ja olosuhteet vaikuttavat hiilijalanjäljen arvi-

ointiin. Röösin (Röös 2013, 11) mukaan, elintarvikkeiden hiilijalanjälki vaihtelee hyvin 

paljon, jopa saman elintarvikkeen osalta, riippuen tuotantojärjestelmistä tai hiilijalan-

jäljen arviointi menetelmistä. Eläinperäisten tuotteiden hiilijalanjälki on kuitenkin 

yleisesti huomattavasti suurempi kuin kasvikunnan tuotteiden hiilijalanjälki, vaikkakin 

korkeita hiilijalanjälki arvoja on identifioitu lämmitetyissä kasvihuoneissa kasvate-

tussa tuotteissa sekä lentoteitse kuljetetuissa tuotteissa. (mt.). 

Kasvihuonekaasupäästöt lasketaan ja ilmaistaan hiilidioksidiekvivalentteina, CO2-ekv, 

jossa kasvihuonekaasut metaani, dityppioksidi ja hiilidioksidi on muunnettu vastaa-

maan hiilidioksidin vaikutusta. Tuotantotapojen ja -olosuhteiden sekä laskentatavan 

vaihtelevuuden takia elintarvikkeille voidaan laskea vaihteluväli, mutta ei keskiarvoa. 

(Savikko ym. n.d.a) Kuviossa 1 on kuvattu joidenkin elintarvikkeiden vaihteluvälejä, ja 

naudanlihan vaihteluväliksi on annettu 20-50 kgCO2-ekv. /kg. Ruoan aiheuttama il-

mastovaikutus kasvaa, kun ravintoketjun tuotanto tasoilla siirrytään eteenpäin ja ra-

vintoketju pitenee.  (mt.) 

Tutkimuksia, joissa on vertailtu eläin- ja kasvisperäisten tuotteiden ilmastovaikutuk-

sia, on tehty lukuisia. Lihan ja muiden eläinperäisten tuotteiden vähentäminen voi 

edistää merkittävästi ilmaston muutoksen hillinnässä (Esthel, Shepon, Noor & Milo 

2016, 3; Scarborough, Appleby, Mizdrak, Briggs, Travis, Bradbury & Key 2014, 188). 
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Kuvio 1. Ruuan ilmastovaikutukset (Savikko, Himanen, Rimhanen &  Mäkinen n.d.a) 

Katajajuuren (Katajajuuri 2013, 58) mukaan elintarvikkeiden hiilijalanjälkiin tyypilli-

sesti eniten vaikuttavia tekijöitä mm. 

• maaperän (lannoitus, lanta, typensidonta yms.) typpioksiduulipäästöt 

• märehtijöiden ruoansulatuksen ja eläinten lannan metaanipäästöt 

• viljelyyn/tuotantoon liittyvät maankäytön muutoksista aiheutuvat päästöt  

• peltojen kalkituksen aiheuttama maaperän hiilidioksidipäästö 

• eläinten rehuna kuluttamien (ja ylipäänsä kaikkien) kasvien viljely 

• hiilivaraston muutos maaperässä 

• alkutuotannon ja jalostuksen energiankulutus 

• jalostuksen raaka-aineen käytön hyötysuhde 

• kaupan kylmäketjut 

• raaka-aine- ja ruokahävikki ruokaketjun kaikissa vaiheissa 

• ruoan valmistus ja kylmäsäilytys jne. 
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5 Kehittämistyö 

Kehittämistyö toteutettiin toimintatutkimuksena. Toimintatutkimus poikkeaa tavan-

omaisesta tutkimusprosessista. Sen lähtökohtana voi olla arkisessa toiminnassa ha-

vaittu ongelma, jota ryhdytään kehittämään joskus spontaanisti. (Heikkinen, Rovio & 

Kiilakoski 2007, 78.) Toimintatutkimuksessa tutkija on itse mukana kehittämiskoh-

teen toiminnassa. Toimintatutkimuksen ideaa voidaan käyttää oman tai ryhmän työn 

tai toiminnan kehittämiseen. (Kananen 2012, 41.) 

Kuulan (Kuula 1999, 10) mukaan toimintatutkimus on käytäntöihin suuntautuva, 

muutokseen pykivää ja tutkittavien osallistuttaminen tutkimusprosessiin. Kanasen 

(Kananen 2012, 39) mukaan toimintatutkimukseen kuulu sykli, jossa toiminta voi-

daan erottaa seuraaviin vaiheisiin: toiminnan suunnittelu ja tavoitteiden asettelu, toi-

minta eli muutos, arviointi ja seuranta.  

Toimintatutkimus hahmotetaan sykleinä, johon kuuluu sekä konstruoiva että re-

konstruoivia vaiheita. Konstruoiva toiminta on uutta rakentava, tulevaisuuteen suun-

taava, kun taas rekonstruoivissa vaiheissa painopiste on toteutuneen toiminnan ha-

vainnoinnista ja arvioinnista. (Heikkinen ym. 2007, 79.)  Kanasen ( Kananen 2012, 37) 

mukaan toiminta- ja kehittämistutkimuksessa pyritään asiatilojen muutokseen, eikä 

niille riitä pelkkä toteaminen, sillä molempiin liittyy muutos tai kehittäminen ja niiden 

läpi vieminen. 

5.1 Kehittämistyön tausta 

Osallistuin ensimmäisen kerran InnoRuoka-hankeen 6.10.2016 järjestämään ideointi- 

ja havainnointipäivään Salpauksen Kulinaaritalossa Lahdessa, jossa tarkoituksena oli 

herättää keskustelua kotimaisen kasvivalkuaisen käytön lisäämisestä ammattikeitti-

öissä yhdessä elintarvikeketjun toimijoiden aina tuottajasta jatkojalostuksen kautta 

ammattikeittiöön. Päivän ohjelmassa oli maistelulounas, jonka valmistukseen oli käy-

tetty kotimaista kasvivalkuaista sekä sesongin paikallisia raaka-aineita. Iltapäivän se-
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minaari osuudessa oli puheenvuoroja elintarvikeketjun edustajilta tuottajasta jatko-

jalostuksen kautta ammattikeittiöön. (Lehtinen 2016.) Olimme jo ennen tapahtumaa 

keskustelleet silloisen Salpauksen projektipäällikön kanssa minun mahdollisesta osal-

listumisesta InnoRuoka-hankkeeseen ja kehittämistyöhön kotimaisen kasvivalkuaisen 

puitteissa. Tämä toteutuikin, ja sain pussilliset kotimaista keltaista hernettä ja härkä-

papuja uusien reseptien kehittämiseen tarkoituksena lisätä kotimaisen kasvivalkuai-

sen käyttöä ammattikeittiössä. 

Tilanne oli minulle aika erikoinen, vaikka palkokasvien käsittely ja valmistus olivat mi-

nulle ennestään tuttua asuttuani melkein 20 vuotta Kreikassa, missä palkokasveja 

käytetään yleisesti elintarvikkeena monipuolisesti niin tuoreina kuin kuivattunakin 

raaka-aineina kasvispohjaisissa ruoissa tai yhdessä lihan kanssa, niin varsinaista 

ideaa, miten ja mitä kehitetään, ei ollut. Ihan ensimmäiseksi ajatuksena oli, että lisä-

täksemme kasvivalkuaisen käyttöä, siihen tarvitaan kaikkien ruokailijoiden osallistu-

mista. Kasvisruuassa oli jo kattavasti kasviproteiineja käytössä, eikä vaikutukset ole 

suuret, jos kasvisyöjien määrä ei lisäänny. Myöskään silloin ei nähty tarpeellisena 

vielä pitää kasvisruokapäiviä, koska kasvisruokaa oli jo muutenkin tarjolla. Tästä ke-

hittyi ajatus, että naudanlihaa sisältävissä resepteissä korvataan osa naudanlihasta 

kotimaisella herneellä tai härkäpavulla.  

Kokeilulla haluttiin tuoda kotimainen kasvivalkuainen kaikkien ruokailijoiden lauta-

selle, ja antaa mahdollisuus maistaa ja tutustua kotimaisiin kasviproteiinilähteisiin. 

Kasvisyöjille on tarjolla monipuolisesti erilaisia kasvisproteiinin lähteitä kuten her-

neet, linssit, pavut, ja tofu, mutta näistä raaka-aineista ainoastaan kotimaista ruoka-

hernettä hernekeitossa, sekä pakasteherneet salaateissa ja lämpimissä ruuissa, käy-

tetään normaalissa päivän lounaassa. Kotimaisen kasviproteiinin kysynnän lisäämi-

nen vaatii myös tarjonnan parantamista ja tarjolla olevien pakasteherneiden ja her-

nekeiton rinnalle oli saatava myös muita tuotteita.  
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Varsinainen toimeksianto tähän kehittämistyöhön annettiin syksyllä 2017, mutta ke-

hittämistyötä aloitetiin jo 2016 syksyllä, koska InnoRuoka-hankkeen puitteissa halut-

tiin järjestää uusi tapahtuma, InnoRuoka-päivä Salpauksessa 9.2. 2017. Ammattikeit-

tiö käyttöön tarkoitettuja raaka-aineita oli huonosti saatavilla tukkutavaran toimitta-

jalta, ja kokeiluun tilattiin härkäpapua ja keltaista hernettä suoraan Arolan tilalta, 

joka toimitti tuotteet suoraan keittiölle. Arolan tila (Arolan tila n.d.) on ollut mukana 

InnoRuoka-hankkeessa ja antanut kehittämistyöhön arvokasta tietoa raaka-aineiden 

käytöstä.  

Ensimmäisiä testauksia keltaisella herneellä tehtiin syksyllä 2016 pienissä 10 annok-

sen erissä. Keltaista hernettä yritettiin keittää jauhelihakastikkeen joukossa, mutta 

kypsymisaika oli liian pitkä. Herneestä oli valmistettu hernehummusta Hakkapeliitan-

torilla elokuussa 2016 ja InnoRuoka-päivän maistelulounaalla 6.10.2016. Tätä ideaa 

kehitettiin, ja kokeiltiin kypsentää herne sosemaiseksi, jonka jälkeen se lisättiin kas-

tikkeen joukkoon. Tästä syntyi ensimmäinen varsinainen resepti, missä käytettiin ko-

timaista keltaista luomuhernettä korvaamaan osittain jauhelihaa ruoanvalmistuk-

sessa 9.2. 2017 InnoRuoka-päivän tortillakastikkeessa.  

Kouluruokaa tuottavien ammattikeittiöiden ateriasuunnittelussa käytetään ravitse-

mussuositusten mukaisia kriteereitä, joissa kiinnitetään huomiota rasvan määrään ja 

laatuun sekä suolan ja kuidun määrään (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, 

38), mutta tärkeänä tekijänä kuitenkin on myös maku, rakenne ja ulkonäkö. Makeryn 

2016 (Isokangas, Rautio, Solala & Aström 2018, 17) tekemässä kuluttajatutkimuk-

sessa suurimpina tekijöinä kasviperäisen proteiinin käyttämiseen houkuttelevina te-

kijöinä nähtiin terveellisyys, ekologisuus ja eettisyys, mutta tärkeimpänä nähtiin kui-

tenkin maku. InnoRuoka-päivässä 9.2.2017 tehdyssä kyselyssä (Jurkkola 2017), johon 

osallistui 80 vastaajaa, tärkeimpinä kriteereinä nähtiin maku, kotimaiset raaka-aineet 

ja ravitsemus (kuvio 2).  
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Mitkä ovat tärkeimmät kriteerit kasvisruoan valinnalle? (Voit valita useamman 
vaihtoehdon) 

 

Kuvio 2. Tärkeimmät kriteerit kasvisruoan valintaan 

5.2 Kehittämistyön toteutus 

Salpauksen ravintolapalveluyksikössä on toimipisteitä Lahden ympäristössä ja Asikka-

lassa sekä Heinolassa. Reseptien kehittämisessä tärkeitä ovat tietenkin maku ja ulko-

näkö, mutta tärkeitä ovat on myös reseptin toimivuus ja saanto, koska jo pienikin 

muutos 100 annoksen ohjeessa muuttuu kymmenkertaiseksi 1 000 annoksen oh-

jeessa. Kehittämistyössä käytettiin lähtökohtana nykyistä reseptiikkaa. Ravintolapal-

veluilla Salpauksessa on kattava reseptiikka, jota kehitetään jatkuvasti ruokalistatii-

min kautta.   

Reseptien testaus tehtiin Kampus 1:n keittiöllä 50 - 100 annoksen kokeiluilla, joita ar-

vioitiin yhdessä keittiön henkilökunnan kanssa. Resepteissä osa lihasta korvattiin ko-

timaisella herneellä ja härkäpavulla, ja testien kautta selvitettiin, mikä olisi sopiva 

määrä vähentää lihaa niin, että ruoan aistinvarainen laatu pysyy hyvänä.  

Testauksessa käytettiin lyhyen ketjun raaka-aineina suoraan Arolan tilalta, hernettä 

ja härkäpapurouhetta, jotka toimitetiin Kampus 1:n keittiöltä muihin toimipisteisiin 

sisäisen kuljetuksen kautta. Elintarviketeollisuuden puolelta valmistuksessa käytettiin 
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VersoFoodin (VersoFood n.d.) esikypsennettyä luomu härkäpapua, joka tilattiin suo-

raan tukkutavaran toimittajalta  

Ensimmäisessä testauksessa lihaa vähennettiin 20 % ja todettiin, että lihaa oli vielä 

reilusti ruoassa ja testausta jatkettiin. Lopuksi päädyttiin, että noin 30 % vähemmän 

lihaa näyttäisi sopivalta määrältä. Reseptit testattiin vielä uudestaan 100 annoksen 

ohjeina ja tehtiin mahdolliset korjaukset. 

Yhteisessä tapaamisessa ruokalistatiimin kanssa elokuussa 2017 sovittiin, että kokei-

lut etenevät sykleittäin. Ensin ruokalistalla on alkuperäinen resepti, ja kolmen viikon 

kuluttua siitä ruokalistalle tuodaan uusi kokeiltava resepti. Kolmen viikon väli nähtiin 

sopivaksi, että henkilökunta voisi vertailla reseptiä, ja ettei samankaltainen ruoka 

olisi tarjolla liian nopeasti.  

Ennen kokeilun aloittamista koko ravintolapalvelun henkilökunnalle lähetettiin tie-

doksianto opinnäytetyöhön liittyvästä testauksesta ja arvioinnista (liite 1). Reseptin 

arvioinnissa käytettiin arviointi lomaketta (liite2), jossa kysyttiin kaikkien valmistavien 

keittiöiden mielipidettä reseptin jäsentelystä, valmistustavasta, saannosta, raken-

teesta ja mausta arviointiasteikolla 1-5. 

Jokaisen kokeilun yhteydessä muistutettiin sähköpostilla kokeilusta, ja lähetettiin 

keittiöille mahdollisia valmistusvinkkejä sekä tarvittaessa pyydettiin ottamaan yh-

teyttä lisätietoja varten.  Arviointilomakkeiden perusteella tehtiin vielä mahdollisia 

korjauksia resepteihin. Yksi keittiöistä, remontin takia, ei voinut testata kaikkia resep-

tejä, eikä muutamissa kokeiluissa ollut mukana kaikki keittiöt, johtuen muuttuvista 

tilanteista, kuten tavaran saatavuudesta ja hankinnasta. 

Kehittämisprosessissa korvattiin 30-40 % naudanlihaa keltaisella luomuherneellä ja 

härkäpavulla (kuvio 3). 
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Kuvio 3. Kehittämisprosessi 

Reseptien toimivuuden luotettavuutta, niin määrällisesti kuin laadullisesti, testataan 

myös Salpauksen ulkopuolisilla toimijoilla. Kehittämistyön tarkoituksena on luoda toi-

mivaa reseptiikkaa Suomen ammattikeittiöiden käyttöön, ja tutkimuksessa pyyde-

tään kolmea ulkopuolista keittiötä kokeilemaan ja arvioimaan reseptiikan toimi-

vuutta omissa tuotantokeittiöissä. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää 

testata kehitystyön tuloksia ulkopuolisella toimijalla, koska aikaisempaa vastaavaa re-

septinkehittämistyötä, missä osa naudanlihasta korvataan kotimaisella kasvivalkuai-

sella, ei ole saatavilla.  

Testauksessa lähestyttiin kolmea eri toimijaa, joista Asikkalan kunnan ruokapalvelut, 

testasivat ja antoivat palautteen kolmesta lähetetystä reseptistä. Päivittäinen Asikka-

lan Ruokapalveluiden asiakasmäärä on n. 1 900 ja tuotettujen aterioiden määrä on n. 

2 400. Asiakaskunta koostuu päivähoitolapsista, koululaisista sekä aikalaisista eläke-

läisistä ja kunnan henkilökunnasta. Ruokapalvelussa työskentelee 29 ammattilaista 
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eri työtehtävissä. (Ruokapalvelut n.d.). Arviointilomakkeeseen oli liitetty myös kysy-

mys, olisiko toimija valmis ottamaan tuotteen käyttöön? 

Reseptien kehittämisessä käytettiin JAMIX ruokatuotantojärjestelmää, joka on koko-

naisvaltainen ammattikeittiöille tarkoitettu ruokatuotannonohjausjärjestelmä. JAMIX 

Oy on suomalainen kasvuyritys, joka on kehittänyt ja tuottanut ammattiohjelmia 

Suomessa jo 30 vuoden ajan. Kansainvälistyminen aloitettiin vuonna 2008 Australi-

asta, minkä jälkeen vientitoiminta on laajentunut Uuteen- Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, 

Isoon-Britanniaan ja Irlantiin sekä viimeisimpänä Ruotsiin. (JAMIX Oy n.d.) 

Järjestelmä sisältää muun muassa reseptien hallinnan, ruokalistasuunnittelun, kus-

tannus- ja ravintoarvolaskennan, varaston hallinnan ja hankinnan sekä ateriatilausten 

hallinnan. Järjestelmässä kaikki tiedot linkittyvät toisiinsa yhdessä järjestelmässä ja 

palvelee niin keittiön sisäisiä tarpeita kuin tarjoaa sujuvat yhteydet sekä toimittajiin 

että asiakkaisiin ja tilaajiin päin. (Mt.) 

6 Kehittämistyön tulokset 

Kehittämistyön tuloksena kehitettiin viisi reseptiä Salpauksen Ravintolapalveluiden 

lounaslistalle. Lisäksi valmiita ehdotuksia uusiin resepteihin on kaksi. Tuloksissa ver-

taillaan sitä, kuinka paljon naudanlihaa on vähennetty ja millä kotimaisella kasvipro-

teiinilla sen on korvattu sekä miten muutokset vaikuttavat hintaan. 

Kehittämistyön tarkoituksena on myös tutkia miten resepteihin tehdyt muutokset 

vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Hiilijalanjälkivertailu tehtiin yhden reseptin osalta. Re-

septien luotettavuus ruokatuotannossa testattiin kaikissa Salpauksen Ravintolapalve-

luiden opiskelijaravintoloissa sekä ulkopuolisella käyttäjällä, minkä jälkeen tehtiin tar-

vittavat korjaukset ja lopullinen resepti siirrettiin ruokatuotanto-ohjelmaan. 

Ruoka on oleellinen osa ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta, ja liittyy 

olennaisesti kestävän kehityksen toimintaperiaatteisiin. Ravitsemuksellinen vertailu 
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tehtiin yhden päivän lounaskokonaisuudesta proteiinien osalta, koska haluttiin 

nähdä, miten lihan vähentäminen tai kokonaan korvaaminen kasvispohjaisella tuot-

teella vaikuttaa lounaan proteiinin määrään. 

Kehittämistyön aikana kehitettiin InnoRuoka-hankkeen ja Salpauksen tapahtumiin re-

septiikkaa, joihin viitataan reseptien testauksen yhteydessä. Reseptiikkaa kehitettiin 

InnoRuoka päivään 2017 sekä hankkeen päätöspäivään 2018. Vege-grilli, joka sai al-

kunsa Salpauksen ensimmäisissä kyläjuhlissa 2017, muodostui tärkeäksi tapahtu-

maksi hankkeen aikana. Vege-grillissä oli tarjolla kasvisruokaa, joiden valmistukseen 

käytettiin kotimaista hernettä ja härkäpapua. Toiminnan toteutuksessa ja suunnitte-

lussa oli mukana Salpauksen opiskelijat. Suuren yleisön eteen kotimainen kasvivalku-

ainen vietiin Jukolan viestissä 2018, jossa Vege-grillissä oli tarjolla kaksi vegaanista 

annosta. Vege-grillin toiminta sai jatkoa Salpauksen kyläjuhlissa 2018. 

6.1 Reseptien arviointi 

Kotimainen keltainen kuorittu herne ja siitä valmistettu hernehummus, (liite 5) on 

perusta koko kehittämistyölle, koska koko kehittämistyö lähti ajatuksesta, että kyp-

säksi keitetty herne voidaan lisätä kastikkeen sekaan, eikä se erottunut sieltä. Herne 

on kuorittu, jolloin se puolittuu ja voidaan käyttää ilman liottamista (Arolan tila set & 

n.d.). 

Ensimmäisenä testattiin bolognesekastike herneellä (liite 7), koska vastaavanlaista 

reseptiä oli jo kokeiltu InnoRuoka-päivässä 9.2.2017. Raaka-aineena käytettiin kuivat-

tua keltaista puolikasta luomuhernettä Arolan tilalta. Herne esikypsennettiin ja lisät-

tiin kastikkeen joukkoon. Alkuperäinen ja uusi resepti poikkeavat toisistaan lihan 

määrässä ja myös siinä, että uudessa reseptissä ei tarvinnut käyttää vehnäjauhoja, 

koska herne itsessään suurustaa kastikkeen. Kastike vaikutti aluksi löysältä, mutta 

kypsyessään saostui kuitenkin hyvin. Reseptissä on myös otettu huomioon herneen 

esikypsennyksessä käytetty vesi. 
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Arviointilomakkeiden tulokset: Bolognesekastike herneellä  

✓ ”Suola olisi voinut olla muiden mausteiden kanssa” 
✓ ”Helppo valmistaa, toki herneet pitää kypsentää ensiksi” 
✓ ”Normaalia maukkaampi, pehmeä maku” 
✓ ”Erinomainen ohje kaikin puolin, maukas ja värikäs” 
✓ ”Osa porkkanasta voisi olla, vaikka selleriä” 
✓ ”Voisiko tulla yhtä hyvä pelkällä tomaattimurskalla?” 
✓ ”Tarviiko olla 2 eri tomaattimössöä?” 

Arviointilomakkeen tulokset Bolognesekastike herneellä, ulkopuolinen käyttäjä: 
Anianpellon ruokapalvelut, Asikkala: 

✓ ”Resepti on selkeästi jäsennelty: 3- 
✓ ”Laittaisin myös ohjeet herneen huuhtelusta reseptiin” 
✓ ”Eikä reseptissä lue milloin lihat lisätään reseptiin” 
✓ ”Valmistustapa on helppo: 3” 
✓ ”Herneen kypsennys kesti 50 min. (kypsennys uunissa)” 
✓ ”Valmiin tuotteen määrä vastaa saantoa: 5. Juuri oikea määrä” 
✓ ”Maku vastaa normaalia Bolognesekastikeen makua: 5 
✓ ”Oletteko valmis ottamaan tuotteen ruokalistalle? 
✓  ”Kyllä- Ottaisin mutta vähentäisin pippurin määrää ” 
✓  ”Muuta kommentoitavaa: Liikaa pippuria, herneiden liotus” 

 

Reseptissä käytettiin raakaa jauhelihaa. Osa kokeilevista keittiöistä käytti kypsää jau-

helihaa, ja arviointilomakkeissa tuli esille, että rasva nousee kastikkeen pintaan. Ko-

konaisuutena resepti nähtiin helppona valmistaa ja maku oli hyvä.  

Keltaista hernettä kokeiltiin myös falafelien tekoon. Falafelit, niin kuin hummus, teh-

dään perinteisesti kikherneestä, ja kokeilulla haluttiin testata, voidaanko keltaista 

hernettä käyttää ulkomaalaisen kikherneen sijaan. Falfelejä valmistettiin ensimmäi-

sen kerran syksyllä 2017 Salpauksen kyläjuhliin, ja suuren yleisön eteen ne vietiin 

2018 Jukolan viestissä, jossa opiskelijatyönä valmistettiin Kampus 1:n keittiöllä 1 000 

annosta falafelejä, jotka olivat tarjolla tapahtuman Vege-grillissä. 

Toisena kokeiluna tehtiin jauheliha-härkäpapulasagnette (liite 9), jossa noin 42 % li-

hasta korvattiin härkäpapurouheella. Kuivaa härkäpapurouhetta annoksessa on 7,5 g. 

Tämän ohje vaati paljon työtä, koska alkuperäisessä ohjeessa oli kastiketta aivan liian 



29 
 

 
 

paljon, ja ohjetta jouduttiin testaamaan useaan kertaan. Kehittämistyön aikana myös 

alkuperäistä ohjetta korjattiin. 

Reseptin kokeiluissa otettiin huomioon Elintarvikeviraston (Eviran, uudelta nimeltään 

Ruokavirasto) antamat ohjeet papujen käyttöön ja pakkausmerkintöihin (Pavut n.d). 

Monet pavut sisältävät proteiineihin kuuluvaa toksista lektiiniä ja yhdisteitä, jotka es-

tävät proteiinien hajoamisen ruuansulatuskanavassa. Härkäpapuja ei pidä syödä kyp-

sentämättä, koska ne sisältävät yhdisteryhmiä, kuten proteaasi-inhibiittorit, lektiinit 

sekä visiinit ja konvisiini. Joidenkin ihmisten ruuansulatus häiriintyy tanniineista sekä 

oligosakkarideistä, joita kutsutaan myös papusokereiksi. Kaikki pavut pitää liottaa vä-

hintään 12 tuntia, huuhdella ja keittää vähintään puoli tuntia tai tarvittaessa pidem-

päänkin. (Palkokasvit elintarvikkeena 2018, 12.) 

Arviointilomakkeiden tulokset: jauheliha-härkäpapulasagnette 

✓ ”Lientä jäi yli” 
✓ ”Paljon parempaa kuin, tavallinen” 
✓ ”Meillä valmiiksi ruskistettu liha”  
✓ ”Kastiketta tuli 7l vuoka, vaikka ohjeen mukaan olisi pitänyt olla 6l” 
✓ ”Ei ollut suikaleporkkanaa vaan viipaletta, joten rakenne ei vastannut oikeaa” 
✓ ”Jäi löysähköksi/ liruksi” 
✓ ”Valmis ruoka oli mehevää” 
✓ ”Kastike vastasi saantoa aika lailla, kastikkeeseen lisäsin n. 5l vettä” 
✓ ”Oppilaat toivoivat vähän lisää mausteita” 
✓ ”Kyselin oppilailta jälkeenpäin, huomasivatko he mitään eroa? ” 
✓ ”Eivät huomanneet ja olivat yllättyneitä, kun kerroin, että joukossa oli härkä- 
✓   papu rouhetta” 
✓ ”Opiskelija osasi lukea reseptin ja jopa ymmärsi” 
✓ ”Annosmäärä oli ihan reseptiä vastaava” 
✓ ”Ensin pelkäsin, että kastike oli liian löysää, mutta ei ollutkaan” 
✓ ”Kukaan ei varmasti huomannut mitään eroa tavalliseen lasagnetteen” 
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Arviointilomakkeen tulokset, jauheliha-härkäpapulasagnette ulkopuolinen käyt-
täjä: Vääksyn yhteiskoulu, Asikkala 

✓ ”Resepti on selkeästi jäsennelty: 5. ”Helppo lukuinen” 
✓ ”Valmistustapa on helppo _ ”Porkkanat ed. päivänä sulamaan. Ei keitetty. 

Pastan päälle” 
✓ ”Valmiin tuotteen määrä vastaa reseptin saantoa: 5: Ok.” 
✓ ”Rakenne on hyvä: 4” 
✓ ”Maku vastaa normaalia Lasagnettea: 5 . Maukasta” 
✓ ”Muuta kommentoitavaa: Isossa määrissä j.liha ja härkäpapu painuu kipin 

pohjalle-> vaikea annostella tasaisesti vuokiin. Ehdotus: Pastan päälle liha ja 
papu-> liemi päälle ja tasaisempi tulos.” 

 

Reseptin testaukset oli tehty Kampus 1:n keittiöllä, jossa valmistuslaitteena on se-

koittavat padat. Vesi tulee suoraan pataan, ja veden määrä voidaan määritellä tar-

kasti, mutta kaikissa valmistuskeittiöissä ei ole vastaavaa laitetta ja vesi mitataan itse. 

Ohjeeseen lisättiin vehnäjauhoja, koska kastike todettiin hiukan löysäksi. Eroavai-

suuksia eri keittiöiden välillä oli havaittavissa, koska muutoksia oli tehty myös raaka-

aineissa. Ohje testattiin vielä kerran 100 annoksen ohjeella Kampus 1:n keittiöllä ja 

tehtiin lopulliset muutokset. 

Härkäpapurouheesta tehtiin myös resepti bolognesekastike härkäpavulla (liite 8). 

Härkäpapurouhe liotettiin, ja resepteissä on otettu mukaan myös liotusvesi, koska 

pavut ja herneet liotuksen aikana vetävät nestettä itseensä ja härkäpapurouheen 

paino kaksinkertaistuu. Rouhe liotettiin yön yli ja lisättiin kastikkeen joukkoon valmis-

tuksen alkuvaiheessa, jotta se ehti kypsyä hyvin. Tomaattisose ja -murska lisättiin 

vasta valmistuksen loppuvaiheessa. Kastiketta valmistettiin 2 300 annosta. Kyselylo-

makkeiden tulosten perusteella ohjeeseen lisättiin vielä vehnäjauhojen määrää, 

koska kastike oli liian löysää. 

Neljäntenä reseptinä kokeiltiin stroganoff härkäpavulla (liite 10), ja reseptissä käytet-

tiin VersoFoodin kypsää härkäpapua.  Alkuperäistä reseptiä muokattiin lisäämällä 

mausteita, koska härkäpapu itsessään on miedon makuinen. Reseptin muokkauk-

sessa pohjana käytettiin chili con carnen ohjetta, koska ohjeen kastikepohja oli koos-
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tumukseltaan ja ulkonäöltä hyvä. Kastikepohjassa oli enemmän tomaattia ja maus-

teita, jotka sopivat paremmin miedon makuiselle härkäpavulle. Mausteita käytettiin 

kuitenkin vähemmän kuin chili con carnessa, koska haluttiin säilyttää perinteisen 

stroganofin maku suolakurkusta mukana. 

Arviointilomakkeiden tulokset: Stroganoff härkäpavulla: 

✓ ”Kommentti, reseptin saanto oli 86,295kg, mittatikulla mitattuna oli n.    84l” 
✓ ”Kommentti, hieman oli kitkerän makuinen, johtuuko tomaattisoseesta?” 
✓ ”Muuten oli todella maukasta” 
✓ ”Ohje ihan helppo” 
✓ ”Valmistustapa helppo” 
✓ ”Valmiin tuotteen saanto ok” 
✓ ”Hyvä rakenne vastaa tavallista stroganoffia” 
✓ ”Maussa ei eroa, asiakkaat eivät maininneet mitään eroa” 
✓ ”Asiakkaat olivat tyytyväisiä, kun kuulivat ja lukivat, että on härkäpapua” 
✓ ”Jauhot voisi siirtää vaiheeseen 1” 
✓ ”Saanto 41 litraa ja tuli 39 litraa” 
✓ ”Piti suurustaa vielä vähän lisää maissi tärkkelyksellä” 
✓ ”Oli oikein maukasta” 
✓ ”Ohjeessa voisi jopa olla enemmänkin lihaa korvaavaa” 

Arviointilomakkeen tulokset, Stroganoff härkäpavulla ulkopuolinen käyttäjä: Olter-
mannin ruokapalvelu, Asikkala 

✓ ”Resepti oli selkeästi jäsennelty: 4” 
✓ ”Valmistustapa on Helppo: 5. Kokki todella tyytyväinen valmistustapaan” 
✓ ”Äärimmäisen helppo” 
✓ ”Valmiin tuotteen määrä vastaa reseptin saantoa: 5” 
✓ ”250 ann. kokonaispaino 54,01 kg (N. 48-49 l) Annoskoko oikein hyvä” 
✓ ”Rakenne on Hyvä: 5. Väri kohdallaan” 
✓ ”Rakenne täydellinen, sopiva paksuus kastikkeessa” 
✓ ”Lihan ja härkäpavun suhde hyvä” 
✓ ”Maku vastaa normaalia stroganoff-kastiketta: 5” 
✓ ”Olisitko valmis ottamaan tuotteen ruokalistalle?  
✓   -”Kyllä. Vaihdamme oman reseptin tähän” 
✓ ”Hyvää työtä Anita” 
✓ ”Kurkun mausteliemen käytöstä keskustelimme, mutta ohje ei sitä kaivannut” 
✓ ”Valmistimme kastikkeen täysin ohjeen mukaan” 

Stroganoff härkäpavulla-ohje toimii hyvänä esimerkkinä siinä, kuinka jo valmiita re-

septejä voidaan hyödyntää uusien kehittämisessä. Muutoksia alkuperäiseen reseptiin 

tehtiin, jotta saataisiin maku ja rakenne hyviksi, mutta stroganovin olennaiset raaka-



32 
 

 
 

aineet, naudanliha, sipuli ja suolakurkku säilyivät ja saivat lisäkseen härkäpavun. Oh-

jeesta voidaan tehdä vielä uusi resepti chili con carnelle, jossa käytetään kotimaista 

härkäpapua ulkomaisen pavun tilalla. 

Tämän testauksen pohjalta tehtiin vielä viides resepti, mausteinen liha-härkäpapu-

höystö (liite 11), jossa osa lihasta korvattiin kypsällä härkäpavulla. Alkuperäinen ohje 

on kreikkalaisen lihapadan ohje (liite 13), jota vuosien saatossa on muokattu ja siitä 

on tehty myös kasvisruokaohje, mausteinen juures-härkispata (liite 12). Alkuperäisen 

ohjeen lihan määrä, 100 g annoksessa muutettiin uudessa reseptissä 60 g:ksi ja tilalle 

laitetiin 20 g härkäpapua. Ruokaa valmistettiin vain Kampus 1:n opiskelijaravintolassa 

InnoRuoka-hankkeen päätöstilaisuudessa 23.11.2018. Arviointia muiden keittiöiden 

kanssa ei tehty, koska sitä ei valmistettu muissa toimipisteissä tässä kokeilussa. Ohje 

on ollut käytössä Salpauksen ruokatuotannossa, ja muutoksia ohjeeseen ei tehty 

muutoin kuin lihan ja härkäpavun osalta.  

6.2 Hintavertailu 

Opinnäytetyössä etsittiin vastauksia kysymykseen, kuinka kotimaisen kasvivalkuaisen 

käyttö vaikuttaa ruoan kustannuksiin. Kehittämistyön tarkoitus ei ollut missään vai-

heessa vähentää kustannuksia vaan lisätä kotimaisen kasvivalkuaisen käyttöä. Hinta-

vertailukaaviot tehtiin kolmesta reseptistä. Hintavertailut tehtiin vuoden 2018 hinto-

jen mukaan. Mahdolliset muutokset liitteinä olevissa resepteissä johtuvat vuoden 

2019 päivitetyistä hinnoista.  

Tutkimuksessa kehitettiin viisi uutta reseptiä, joissa osa lihasta korvattiin kasviperäi-

sellä proteiinilla. Yhteensä valmistettiin 11 400 annosta, joissa käytettiin 369 kiloa vä-

hemmän lihaa, joka korvattiin 110.1 kilolla härkäpapua ja hernettä. Kustannuksissa 

säästettiin 2 787 euroa (taulukko 2). Annoskohtaiset erot vaikuttavat pieniltä, mutta 

useamman tuhannen annoksen valmistuksessa säästöt raaka-ainekustannuksissa on 

jo huomattavat. 
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Bolognesekastike herneellä 

Lopputuloksena saatiin resepti, jossa alkuperäisen reseptin naudan jauheliha oli vä-

hennetty 37,5 % ja uudessa reseptissä naudanlihaa käytettiin 50 g / annos. Reseptillä 

valmistettiin Salpauksen Ravintolapalveluiden opiskelijaravintoloissa 3 400 annosta, 

joissa käytettiin 170 kg jauhelihaa. Vähennystä alkuperäiseen reseptiin oli 102 kiloa, 

ja lihaa oli korvattu 27 kg:lla hernettä. Raaka-aine vertailussa uuden annoksen hinta 

oli 17 sentti edullisempi kuin alkuperäisen reseptin ja 3 400 annoksen kokonaissäästö 

603€ (kuvio 4). 

 

Kuvio 4. Jauheliha-hernebolognesekastike vertailu 

Jauheliha-härkäpapulasagnette 

Ohjeella valmistettiin 2600 annosta lasagnettea, johon härkäpapurouhe oli liotettu 

yön yli. Naudan jauhelihaa vähennettiin 36 g annosta kohden ja korvattiin 7, 5 g här-

käpapurouheella. Annoksen hinnassa alkuperäiseen reseptiin oli vähennystä 0,24 €. 

Kokonaiskustannuksissa 2600 annoksen valmistuksessa vähennys oli 554 €. Jauheli-

han määrä reseptissä väheni noin. 42 % (kuvio 5) 

•Alkuperäinen 
80g/annos

•Uusi 50g/annos

Jauhelihan 
määrä/annos

•Alkuperäinen 272kg

• Uusi 170 kg

-Korvattu 27 kg 
hernettä/ 8g annos

Jauhelihan määrä 
3400/valmistettua 

annosta • Alkuperäinen 0,55€

•Uusi 0,38€

•Hintaero: 

•-603€/3400annosta

Muutos hinnassa
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Kuvio 5. Jauheliha-härkäpapulasagnette vertailu 

Stroganoff härkäpavulla 

Ohjeella valmistettiin 3 000 annosta, jossa naudanlihaa vähennettiin 92 kiloa ja kor-

vattiin 36 kilolla härkäpapua. Alkuperäisessä reseptissä lihan määrä annosta kohden 

oli käyttöpainon mukaan 100 g annos ja uudessa reseptissä 70 g annos. Lihan määrän 

vähentyminen korvattiin härkäpavulla ja lisäämällä sipulia sekä tomaattisosetta. Oh-

jeessa on 12 g kypsää härkäpapua annosta kohden. Annoksen hinnassa alkuperäiseen 

reseptiin oli vähennystä 0,35 € ja kokonaiskustannuksissa 3 000 annoksessa vähen-

nystä oli 1 050 € (kuvio 6). 

 

Kuvio 6. Stroganoff- härkäpavulla vertailu. 

•Alkuperäinen 
100g/annos

•Uusi 70g/annos

Naudanliha 
määrä/annos

•Alkuperäinen 306kg

• Uusi 214kg

-Korvattu 36 kg 
Härkäpapu/ 12 g annos

Naudanlihan määrä 
3000/valmistettua 

annosta • Alkuperäinen 1,39 € 

•Uusi 1,04 €

•Hintaero: 0,35/annos

•-1050 € /3000 annosta

Muutos hinnassa
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Taulukko 2. Vaikutukset hintaan 

Vaikutukset hintaan, sekä naudanihan ja kotimaisen kasvivalkuaisen kulutuk-
seen  

Ruokalaji Annoksia Vähennys 
lihan  
määrässä/kg 

Korvaava tuote/kg 

 

Säästö/€ 

Bolognesekastike  
-herneellä 

3400 102 27/ kg  
keltainen herne 

603 

Jauheliha-härkäpapu 
lasagnette 

2600 96 19,5 kg 
härkäpapurouhe 

554 

Stroganoff  
-härkäpavulla 

3000 92 36 kg 
kypsä härkäpapu 

1050 

Bolognesekastike  
-härkäpavulla 

1700 51 13,6 kg  
härkäpapurouhe 

260 

Mausteinen  
liha-härkäpapu-
höystö 

700 28 14 kg  
kypsä härkäpapu 

320 

Yhteensä 11 400 369 110.1 2787 

 

6.3 Hiilijalanjälkivertailu 

Hiilijalanjälkivertailu tehtiin Bolognesekastikkeesta (kuvio 7), jossa korvaavana tuot-

teena käytettiin kotimaista keltaista luomuhernettä ja laskennassa ei ole otettu huo-

mioon mausteita, koska niiden määrä on pieni. Vertailu tehtiin Unileverin CO2 lasku-

rilla (CO2 laskuri n.d.). Unilever on ostanut palvelun ulkopuoliselta tekijältä. Hiilijalan-

jälki arvot, joita käytetään CO2- laskurissa Pohjoismaissa, on laskenut ruotsalainen 

yritys WSP Sverige AB. Tieto perustuu sähköpostikeskusteluun Unilever Food Solu-

tion aluemyyntipäällikön kanssa 13.11.2018.  

Tulokset ovat täysin Unilever CO2-laskuriin pohjautuvia raaka-aine arvoja ja täytyy 

aina muistaa, että elintarvikkeiden hiilijalanjälki vaihtelee hyvin paljon jopa saman 

elintarvikkeen osalta, riippuen tuotantojärjestelmistä ja hiilijalanjälki arviointi mene-

telmistä. 
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Taulukko 3. Pääruoan hiilijalanjälkivertailu 

 

Yhteenveto Hiilijalanjälki vertailusta tehtiin Unileverin CO2-laskurin arvoilla. Taulu-

kossa (taulukko 4) on vertailtu naudanlihan ja korvaavan tuotteen arvoja. Lasken-

nassa on huomioitu CO2-laskurin eri arvot naudan jauhelihalle ja kypsälle naudanli-

halle. Kuivatun härkäpapurouheen arvona on käytetty keltaisen herneen arvoa ja 

kypsän härkäpavun kohdalla käytettiin laskurin arvoa pavut/punainen kuivattu tai 

säilyke. Laskennassa on laskettu vähennetyn lihan kokonaismäärän hiilijalanjälki CO2-

päästöt (kg), joista on vähennetty korvaavan tuotteen hiilijalanjälki CO2-päästöt (kg). 

Tuloksista voidaan nähdä, että naudanlihan korvaaminen kotimaisella kasvivalkuai-

sella vähentää viiden tutkimuksessa käytetyn reseptin hiilijalanjälkeä vertailtavien 

tuotteiden osalta 9 878 kg CO2.  

Tulokset ovat täysin Unilever CO2-laskuriin pohjautuvia raaka-aine arvoja ja täytyy 

aina muistaa, että elintarvikkeiden hiilijalanjälki vaihtelee hyvin paljon jopa saman 

elintarvikkeen osalta, riippuen tuotantojärjestelmistä ja hiilijalanjälki arviointi mene-

telmistä, mutta eläinperäisten tuotteiden hiilijalanjälki on kuitenkin yleisesti suu-

rempi kuin kasvikunnantuotteiden (Röös 2013, 11).  
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Taulukko 4. Hiilijalanjälkivertailu 

 

6.4 Proteiinivertailu 

Proteiinivertailu haluttiin ottaa mukaan tutkimukseen, koska ruoan ensisijainen tar-

koitus on ravitsemus, joka luo pohjan ihmisen toimintakyvyn ja terveyden ylläpitämi-

seen (Saarinen, Sinkko, Joensuu, Silvenius, Ratilainen 2014, 40). Tapaamisessa tutkija 

Merja Saarisen kanssa 15.02.2018, Saarinen painotti ravitsemuksen merkitystä kestä-

vässä kehityksessä.  

Proteiinivertailu tehtiin InnoRuoka-hankkeen päätöspäivän, 23.11.2018, lounaasta. 

Vertailuun otettiin mukaan alkuperäinen resepti, uusi kasvisproteiinia sisältävä re-

septi sekä kasvisruoka, jossa oli käytetty kasvispohjaista proteiinin lähdettä härkistä. 

Arvot, jotka ovat koottuna taulukkoon (taulukko 5) perustuvat Jamix ruokatuotanto-

Hiilijalanjälki vertailu  

Naudan jauheliha raaka 1kg tuotetta/ 26,20 CO2- päästöt  

Naudanliha, kypsä 1 kg tuotetta/ 28,68 C02- päästöt  

Keltainen herne/papu kuivattu 1 kg tuotetta/ 0,7 CO2- päästöt (pavun osalta käytetään 
samaa arvoa kuin herneellä) 

Kypsä härkäpapu 1 kg tuotetta / 1,0 CO2 -päästöt (kypsän härkäpavun osalta käytetään 
laskurin arvoa pavut, punainen kuivattu tai säilyke) 

 

Raaka-aine CO2-
päästöt/kg 

Korvaava 
tuote/kg 

 

CO2-
päästöt/kg 

Erotus 
CO2-päästöt/kg 

Naudan jauheliha 
raaka 249 kg 

6 523,8 76,6 kg 
Herne/härkä-
papu kuivattu   

53,62 6470,18 

Naudanliha kypsä 
120 kg 

3 441,6 33,5 kg 
Kypsä Härkäpapu 

 

33,5 3 408,1 

Yhteensä 9 965,4 110,1 87,129 9 878,28 
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ohjelmasta saataviin lounaan ravintoarvoihin (Liitteet 4 ja 5). Lounaalla oli tarjolla 

soijapapusalsaa Suomessa kasvatetusta soijapavusta, mutta vertailussa on käytetty 

härkäpapusalsan ohjetta, koska soijapavusta ei ole tehty ohjetta erikseen, vaan aino-

astaan papu vaihdettiin soijapavuksi. Vertailussa on otettu huomioon pääruoka, 

energialisäke, salaatti, leipä, rasvat ja juomat. 

Taulukko 5. Lounaan ateriakokonaisuuksien proteiiniarvot 

 

Lounaan proteiinivertailussa (kuvio7) on vertailtu lounasvaihtoehtojen kokonaispro-

teiinimäärää grammoina annosta kohden.  Painokiloa kohden proteiinien saantisuosi-

tus on 1,1-1,3 g/kg 18-64 vuotiaille (Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, 47) ja 

päivän energiansaannista tulisi lounaan kattaa 30 % koko päivän energiansaannista. 

Tämän mukaan keskipainoisen 60 kiloa painavan ihmisen proteiinin saantisuositus 

päivässä on 66 - 78 g. Tuloksista voidaan todeta, että mausteinen lihapata-lounaan 

proteiini määrä (43 g) ylittää reilusti päivän proteiini saantisuosituksen lounaan 
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osalta. Mausteisen liha-härkäpapuhöystö-lounaan proteiinimäärä (35 g) on noin puo-

let koko päivän saantisuosituksesta ja kasvislounaan osuus (28 g) vastaa noin 42 % 

koko päivän saantisuosituksista. 

Yksittäisen lounaan vertailua ei tehdä ruokalistasuunnittelussa, vaan ravintoainever-

tailu tehdään 2 - 3 viikon aikavälillä. Tästä lounaasta haluttiin kuitenkin nähdä miten 

proteiinit jakautuvat eri lounaan osien välille ja miten monipuolinen salaattipöytä 

tarjonta vaikuttaa kokonaislounaan proteiiniarvoihin. On myös aina muistettava, että 

ravintoarvot ovat laskennallisia arvoja, joita käytetään ruokalistasuunnittelussa ter-

veellisen lounaan suunnittelussa.  

Toteutuakseen, on asiakkaan lautasella oltava annoskokojen mukaiset ruoka-aine 

määrät.  Monipuolinen lounas, jossa on tarjolla viljatuotteita siemeniä ja palkokas-

veja voi nostaa lounaan kokonaisproteiinin saantia ja taata myös kasvisvaihtoehdosta 

ravitsemuksellisesti tasapainoisen aterian. Kokonaisuuteen voidaan vaikuttaa ener-

gialisäkkeen valinnalla ja monipuolisella salaattitarjonnalla. 

 

Kuvio 7. Lounaan proteiinivertailu 

23,07
15,56

8,69

5,72

5,72
5,72

43

35,49

28,62

M A U S T E I N E N  
L I H A P A T A

M A U S T E I N E N L I H A -
H Ä R K Ä P A P U H Ö Y S T Ö

M A U S T E I N E N J U U R E S -
H Ä R K I S P A T A

LOUNAAN PROTEIINIVERTAILU G/ 
ANNOS

Pääruoka Ohralisäke Lounaan kokonais proteenimäärä



40 
 

 
 

6.5 Ruoka-ohjeiden julkaisu 

Tutkimuksessa tarkasteltiin kotimaisen kasvivalkuaisen lisäämisen vaikutusta ruoan 

kustannuksiin ja hiilijalanjälkeen. Kehittämistyön tuloksena luotiin viisi uutta reseptiä, 

joissa osa naudanlihasta korvattiin kotimaisella luomuherneellä ja- härkäpavulla. Re-

septit on julkaistu JAMIX ruokatuotantojärjestelmän reseptipalvelussa ja on sitä 

kautta käytettävissä kaikilla JAMIX ruokatuotantojärjestelmän käyttäjillä Suomessa. 

Reseptipalvelun avulla keittiö pääsee selaamaan ruoka-ainevalmistajien ja -toimitta-

jien julkaisemia reseptejä, ja kopioimaan haluamansa reseptit suoraan ohjelman ruo-

kaohje- tietokantaan.  

JAMIX Oy asiakastiedotteessa 1/2019 on tiedottanut asiakkailleen reseptipalvelussa 

olevista kotimaisen kasvivalkuaisen resepteistä, jotka on kehitetty ja testattu Koulu-

tuskeskus Salpauksessa (Liite 14). Reseptipalvelu löytyy JAMIX RUOKATUOTANTO 

ENTERPRISE -ohjelman RUOKA-osion Toiminnot-valikosta InnoRuoka-hanke valikon 

takaa. Reseptikirjassa on yhteensä 15 reseptiä, joista 10 reseptiä on kehitetty Inno-

Ruoka-hankkeen aikana erilaisiin tapahtumiin. Reseptit ovat käytössä Salpauksen 

opiskelijaravintoloiden ruokatuotannossa. Reseptikirjaan voidaan lisätä uusia resep-

tejä, kun ne ovat testattu ensin Salpauksen ruokatuotannossa.  

7 Pohdinta 

Kehittämistyöllä haettiin ratkaisua siihen, voidaanko kotimaisen kasvivalkuaisen käyt-

töä lisätä ammattikeittiöissä ja miten muutokset vaikuttavat reseptiikkaan. Opinnäy-

tetyön tutkimuskysymykset olivat 1. Miten naudanlihan korvaaminen kotimaisella 

kasvivalkuaisella vaikuttaa ruuan kustannuksiin? 2. Miten Kasvivalkuaisen lisääminen 

vaikuttaa Hiilijalanjälkeen? 



41 
 

 
 

Kehittämistyössä haluttiin löytää uusia monipuolisempia käyttömahdollisuuksia koti-

maisen kasvivalkuaisen käyttöön ammattikeittiöissä ja lisätä tietoa ja taitoa ammatti-

keittiöiden tarpeeseen. Teoriaosuudessa on tarkasteltu kotimaista kasvivalkuaista ra-

vitsemuksen ja proteiiniomavaraisuuden kannalta sekä ympäristönäkökulmasta. 

Aloin kehittämään ruokaohjeita 2016 syksyllä ja kehittämistyön alkuvaiheessa ensisi-

jaisesti testasin raaka-aineiden soveltuvuutta reseptiikkaan, ja ennen kaikkea sitä, 

miten eri raaka-aineet käyttäytyvät, ja kuinka herneiden ja papujen tilavuuden muu-

tokset vaikuttavat reseptissä tuotettavan ruoan määrään. Opinnäytetyön toimeksi-

anto annettiin syksyllä 2017, ja näkemys toteutukseen oli jo ajatuksena kehittynyt. 

Paljon pohjatyötä oli tehty, ja ajatus naudanlihan osittaisella korvaamisella kotimai-

sella kasvivalkuaisella vahvistui.  

Kehittämistyön tein oman päivätyön ohella Koulutuskeskus Salpauksessa. Reseptien 

kehittämiselle oli satunnaisesti varattu päiviä, jolloin kehittämistä ja tutkimusta voi-

tiin tehdä, muutoin kehittämistyötä tehtiin normaalin työpäivän puitteissa. Todelli-

suudessa työelämä toimii kuitenkin oman toimintansa ehdoilla. Muuttuvat tilanteet 

ovat arkipäivää ammattikeittiöissä, eikä suunnitellut testaukset aina toteutuneet, 

josta johtui kehittämistyön pitkittyminen. On myös huomioitavat, että kaikki resep-

tien testauksessa valmistetut ruuat tarjoiltiin Salpauksen lounaalla, joten ei ollut tar-

koituksenmukaista testata vain testauksen takia. 

Innovatiivisena ajatuksena oli luonnon monimuotoisuus ja monipuolinen ruokalauta-

nen. Ajatuksen pohjalta myös naudanlihaa tarvitaan, ja sen yhdistäminen kotimaisiin 

palkokasveihin monipuolistaisi myös meidän viljelyjärjestelmää sekä tukisi Hämeen 

alueellista ruokatuotantoa. Kehittämistyön aikana mietitytti, onkohan tämä oikea 

tapa lisätä kotimaisen kasvivalkuaisen käyttöä ammattikeittiöihin, kun kuitenkin pal-

jon puhuttiin vain kasvisruoan lisäämisestä ja sen ympäristöystävällisistä vaikutuk-

sista. Vahvistusta omalle kehittämistyölleni sain, kun Merja Saarinen (Saarinen 2018) 

julkaisi uuden väitöstutkimuksen, jonka mukaan esimerkiksi naudanlihan ja hampun 
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siemenen ilmastovaikutus pienenee suhteessa muihin eläin- ja kasvisperäisiin proteii-

nilähteisiin, kun ravitsemus sisällytetään mukaan ja pieni määrä naudanlihaa saattaa-

kin on perusteltua sisällyttää kestävään ruokavalioon.  

Ehdottomasti vaikein työ tutkimuksen kannalta oli hiilijalanjälki arviointi. Raaka-ainei-

den hiilijalanjälki arvoja voi löytää erilaisista tutkimuksista ja nettisivustoilta, mutta 

kaikki on hyvin hajanaisesti ja tietoa on vaikea löytää.  

JAMIX ruokatuotantojärjestelmä mahdollistaa hiilijalanjäljen laskennan resepteistä. 

Ongelmallisinta on kuitenkin, että mitään varmoja lukuja ei voi saada ja myöskään 

kaikille tuotteille ei ole saatavissa CO2-päästö arvoja. Tutkimuksessa vähennettiin 

naudanlihan määrää 30-40 % ja osa siitä korvattiin kotimaisella kasvivalkuaisella, eikä 

suuria muutoksia resepteissä tehty. Tuloksena saatiin lähes 10 000 CO2 (kg) vähen-

nys viiden reseptin kohdalla. Varsinaista samankaltaista tutkimusta ei ole vertailta-

vana, mutta Röösin (Röös 2013,11) mukaan eläinperäisten tuotteiden hiilijalanjälki 

on kuitenkin yleisesti suurempi kuin kasvikunnantuotteiden.  

Suomalaisessa ruokakulttuurissa palkoviljojen käyttö on vähäistä, ja ammattikeittiöt 

omalla toiminnallaan voivat vaikuttaa myös tulevaisuuden ruokailutottumuksiin lisää-

mällä vähitellen palkoviljoja myös liharuokien joukkoon. Naudanlihan kulutuksen vä-

hentämiseen voitaisiin vaikuttaa aivan yksinkertaisilla toimilla. Yhden liha kilon kor-

vaamisesta kotimaisella kasvivalkuaisella ei meistä vielä tee kasvissyöjiä, mutta sato-

jatuhansia aterioita valmistavissa ammattikeittiöissä vaikutukset jo päivätasolla on 

merkittävät. Tutkimuksessa valmistettiin pelkästään Salpauksen opiskelijaravinto-

loissa 11 400 ateriaa, ja naudanlihan määrä vähentyi 369 kiloa, joka korvattiin Suo-

messa tuotetulla luomuherneellä ja -härkäpavulla. Tulosten perusteella voidaan 

myös todeta, että Salpauksen Ravintolapalveluiden reseptiikassa kokonaisuudessa 

voitaisiin tarkastella reseptien lihanmäärää, ja sen osittaisen korvaamista kasvispai-

notteisemmalla proteiinilähteellä. 
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Tutkimuksen aikana ei tavoiteltu varsinaisia säästöjä, mutta ammattikeittiöissä 

raaka-aineiden hinnalla on keskeinen merkitys kilpailutuksessa ja raaka-ainehankin-

noissa. Reseptien hintavertailussa viiden uuden reseptin raaka-aineiden hankintakus-

tannukset vähenivät lähes 3 000 euroa, joka voitaisiin suunnata esimerkiksi kotimai-

seen lähiruoka- ja luomuraaka-aine hankintoihin. Uudet ruokaohjeet antavat hyvän 

pohjan uuteen Luomu-hankkeeseen, jossa myös Koulutuskeskus on mukana 2019 

lähtien. 

Tärkeänä näen ammattikeittiöosaajien asenteiden muutoksen, jossa vähitellen siirry-

tään kohti kestävämpiä ruokavalintoja. Ympäristön kannalta kestävien ruokavalinto-

jen tekemiseen tarvitaan lisää tietoa ja taitoa. Tiedon lisäämisen kannalta tärkeää 

olisi lisätä ympäristökoulutusta ammattikeittiöosaajille. Hankkeen aikana tein yhteis-

työtä eri toimijoiden kanssa ja sain paljon tietoa raaka- aineiden tuottajilta ja valmis-

tajilta. Tämänkaltaisen tiedon tuominen myös suorittavaan keittiöön erilaisten koulu-

tusten kautta lisäisi näkemystä uusien kasviproteiinien käyttöön ja tunnettavuuteen. 

Itse valmistan omalla työpaikallani hernehummusta, vaikka se ei olisikaan ruokalis-

talla, mutta en onnistunut kuitenkaan siirtämään tätä ajattelutapaa muihin Salpauk-

sen toimipisteisiin. Tiedon tuominen keittiöön edellyttää myös kaikkien muiden keit-

tiön toimijoiden halua ja innostusta vastaanottamaan tieto.  

InnoRuoka-hankkeen yksi tavoitteista oli tiedon sekä yhteistyön lisääminen. Tämä ta-

voite toteutui hyvin. Toimintatutkimuksen aikana suunnittelin ja organisoin Inno-

Ruoka-hankkeen tapahtumia sekä esittelin työhön liittyvää reseptiikkaa. Osallistuin 

Mustialan Kampuksella opiskelijoille suunnattuun webinaariin, jossa esittelin kotimai-

sen kasvivalkuaisen mahdollisuuksia ammattikeittiössä sekä Ammattiosaamisen ke-

hittämisyhdistyksen, AMKE ry:n, ravintolapalveluverkoston kesäpäivillä Jyväskylässä 

2018. Jukolan viesti 2018 oli yksi tärkeimmistä tapahtumista, joissa kotimainen kasvi-

valkuainen tuotiin asiakasrajapintaan suuressa mittakaavassa. 
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Ruoka-ohjeet, jotka tutkimuksessa kehittämistyön tuloksena kehitettiin, julkaistiin 

JAMIX ruokatuotantojärjestelmässä ja on kaikkien kyseistä ohjelmaa käyttävien am-

mattikeittiöiden käytettävissä Suomessa. Jokainen keittiö toimii omalla tavallaan, 

mutta ruokaohjeista voi saada tärkeää tietoa ja näkemystä, jonka pohjalta voi kehit-

tää myös omaa reseptiikkaa. Tärkeää olisi kehittää yhteistoimintaa, ja jakaa reseptiik-

kaa keittiöiden välillä Suomessa, jotta säästettäisiin ammattikeittiöiden aikaresurs-

seja, ja samalla saataisiin uusia ideoita muilta keittiöiltä. Tässä työssä voisi toimintaa 

kehittää esimerkiksi Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ravintolapal-

veluverkosto.  

Tutkimuksessa reseptiikkaa arvioi keittiöiden henkilökunta, mutta asiakaskyselyä ei 

tehty. Reseptit ovat Salpauksen ruokatuotannossa ja jatkotutkimuksen kannalta näki-

sin tärkeänä tehdä myös tutkimuksen, jossa tutkitaan asiakkaan näkemystä, ja ennen 

kaikkea, onko härkäpavun ja herneen lisääminen vaikuttanut heidän makutottumuk-

siin. Palkoviljat ovat arvokkaita proteiininlähteitä, mutta  näkyvät suomalaisessa ruo-

kakulttuurissa lähinnä vain hernekeittona. 

Hankkeen aikana valmistettiin hernehummusta ja falafeleja kotimaisesta luomuher-

neestä. Hummus ja falafelit valmistetaan perinteisesti kikherneestä, mutta uskon 

vahvasti, että myös elintarviketeollisuus voisi korvata ulkomaisen raaka-aineen koti-

maisella luomuherneellä ja -härkäpavulla kyseisissä tuotteissa. Tärkeää on koko ruo-

kaketjun yhteistyö, saatavuuden ja tarjonnan kohtaaminen sekä sitoutuminen yhteis-

työhön koko ruokaketjussa. Kotimaisen kasvivalkuaisen käyttöä halutaan lisätä, 

mutta tuottaakseen sitä, maanviljelijätkin haluavat myös saada omalle tuotannolleen 

riittävän korvauksen, että myös taloudellisesti kestävä toiminta olisi mahdollista. Ke-

hittämistyössä kehitetty reseptiikka on hyvä työkalu ruokalista suunnittelussa, ja sen 

avulla voidaan ennakoida raaka-aineiden tarve pidemmälle aikavälille. 

Tutkimus- ja kehittämistyö on ollut erittäin tärkeä osa myös omalle kehittymiselleni 

niin uuden reseptiikan kehittämisessä, kuin ympäristön kannalta kestäviä valintoja 

tekemisessä. Kehittämistyön aikana oma innovatiivinen ajattelu kehittyi valtavasti ja 
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uusia ideoita kehittyi koko ajan, eikä niiden toteuttamiseen ollut riittävästi aikaa. 

Elämme nopeassa muuttuvassa yhteiskunnassa ja pysyäksemme tämän muutoksen 

mukana pitäisi myös ammattikeittiöiden mahdollistaa enemmän aikaresursseja re-

septien kehittämiseen niin ruoan laadullisen kuin ympäristön kestävyyden kannalta.  
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Liitteet 

Liite 1. Opinnäytetyön aloitus ravintolapalveluissa 

Opiskelen Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa restonomin tutkintoa suuntauksena kestävä 
gastronomia ja olen aloittanut opinnäytetyön, jonka aiheena on: Kotimaisen kasvivalkuaisen 
lisääminen ammattikeittiössä ja sen vaikutus hiilijalanjälkeen ja ruuan hintaan. Toimeksianta-
jana opinnäytetyössä toimii InnoRuoka-hanke, joka onkin tullut meille jo tutuksi aikaisem-
masta InnoRuoka-päivästä. InnoRuoka – Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa 
ja kasvua Hämeessä, Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Luonnonvarakeskus (Luke), Kou-
lutuskeskus Salpaus. http://kasvuahameessa.fi/ruokastrategia/ .Ammattikeittiöiden, julkisen 
kuin yksityispuolen, mahdollisuudet vaikuttaa asiakkaiden ruokavalintoihin ja -tottumuksiin 
ovat suuret ja ilmaista kouluruokaa tarjoilevat ammattikeittiöt ovat isossa roolissa raaka-aine 
valintoja tehdessään. Ruoka-aineiden saatavuus ja hinta ovat merkittäviä tekijöitä lounas-
ruuan tuottamisessa ja vaikka halua löytyisi tuotannon puolesta valmistaa enemmän koti-
maisia kasvivalkuaisia sisältäviä annoksia, on toteutus vaikeaa raaka-aineiden saatavuuden 
takia. Tässä opinnäytetyössäni tutkitaan kotimaisen kasviraaka-aineiden lisäämistä ruokavali-
oon ja korvataan osittain eläinperäinen proteiini kasviproteiinilla. Tarkoitus on kehittää uusia 
reseptejä, jotka voidaan ottaa normaaliin ruokalistakiertoon. 

Suomessa on n. 20 300, joista 8561 julkista keittiöitä. Julkisissa ruokapalveluissa nautitaan n. 
380 miljoonaa ateriaa vuodessa ja elintarvikkeita hankittaa 350 miljoonalla eurolla vuodessa. 
Nyt puhutaan miljoonista aterioista ja jo muutaman sentin erolla annosta kohden on iso vai-
kutus koko Suomen tasolla ja sama pätee myös hiilijalanjälkeä ajatellen.  Me ammattikeittiön 
ammattilaiset voimme vaikuttaa omalla toiminnallamme kestäviin valintoihin ja sitä kautta 
kasvattaa myös asiakkaita ympäristöystävällisempiin valintoihin. Meillä Ravintolapalvelun 
työntekijöillä on mahdollisuus olla edelläkävijöitä ja vaikuttajia koko Suomea ajatellen omalla 
esimerkillämme. Salpauksen arvojen mukainen oppimisen rohkeus ja tekemisen ilo ja reilu 
asenne tulevat tässä mainiosti esille. Tehdään mahdoton mahdolliseksi yhdessä ja kehitetään 
itseämme kohti kestävää tulevaisuutta ja annetaan mahdollisuus tuleville sukupolville hy-
vään elämään. 

Opinnäytetyö etenee sykleittäin ja aluksi ruokalistassa on normaali resepti ja siitä n. kolmen 
viikon päästä kokeillaan uutta reseptiä, jossa liha korvataan osittain kotimaisella kasviproteii-
nilla kuten keltainen herne ja härkäpapu. Ensimmäinen kokeilu on 20.09.2017.  Reseptit ovat 
kokeiltu Kampus 1 keittiöllä ja melkein valmiita, mutta suurien määrien tuotannossa var-
maan vielä on korjattavaa. Tämän sähköpostin liitteenä on kaavake, johon tulisi kommen-
toida mahdollisia puutteita, ongelmia ym. reseptissä. Käykää toimipisteissänne yhdessä läpi 
mitä hyvää ja huonoa resepteissä, että saadaan resepti toimimaan myös isossa tuotannossa 
ja saadaan resepti jakoon myös ulkopuolisille toimijoille. Valitkaa keittiöltänne vastuu hen-
kilö, joka toimittakaa kaavakkeen minulle Kampus 1 sähköpostitse. Ilmoittakaa minulle kuka 
hoitaa tämän tiedon välityksen. Ota yhteyttä minuun, jos jotain kysyttävää. Lähetän valmis-
tukseen liittyvä ohjeita sähköpostitse eli seuraa sähköpostia aktiivisesti. Raaka-aineita toimi-
tetaan keskitetysti Kampus 1 kautta ja innolla odotan myös uusia kehitys ehdotuksia kotimai-
sen kasvivalkuaisen käytön puitteissa. Opinnäytetyön valmistumisajankohdaksi on ajateltu 
01.09.2018. Yritetään tehdä ainakin 6-12 uutta toimivaa reseptiä tässä ajassa. Yhdessä jokai-
nen saavuttaa enemmän. 

Terveisin Anita 

http://kasvuahameessa.fi/ruokastrategia/
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Liite 2. Arviointilomake 
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Liite 3. Ravintoarvot: Mausteinen liha-härkäpapuhöystö 

 

Liite 4. Ravintoarvot: Mausteinen juurreshärkispata 
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Liite 5. Hernehummus 
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Liite 6. Bolognesekastike 
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Liite 7. Bolognesekastike herneellä 
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Liite 8. Bolognesekastike härkäpavulla 
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Liite 9. Jauheliha-härkäpapulasagnette 
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Liite 10. Stroganoff härkäpavulla 
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Liite 11.  Mausteinen liha-härkäpapuhöystö 
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Liite 12.  Mausteinen juures-härkispata 
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Liite 13. Mausteinen lihapata 
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Liite 14. Asiakastiedote 

 

Jamix-reseptipalvelussa Ammattikeittiöreseptejä kotimaisesta kasvivalkuaisesta 

Reseptipalvelu on ainutlaatuinen toiminto JAMIX RUOKATUOTANTO ENTERPRISE –

ohjelman RUOKA-osiossa. Reseptipalvelussa voidaan selata tarjolla olevia ruokaoh-

jeita ja siirtää valitut ohjeet helposti suoraan RUOKATUOTANTO ENTERPRISE –ohjel-

man ruokaohjeisiin. Samalla saadaan luotua mahdolliset uudet raaka-aineet ja ravin-

toarvot järjestelmään suoraan ruokaohjeesta. 

 

”Innovoinnilla ja kokeilutoiminnalla kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä, Hämeen 

ammattikorkeakoulu (HAMK), Luonnonvarakeskus (Luke), Koulutuskeskus Salpaus” 

 

JAMIX Reseptipalvelussa on nyt reseptejä kotimaisesta kasvivalkuaisesta, jotka kehi-

tettiin InnoRuoka-hankkeessa, osana Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaoh-

jelmaan 2015-2020. Hankkeen tarkoituksena on parantaa hämäläisen maa- ja elintar-

viketalouden yritysten kilpailukykyä vastuullisesti. Reseptit on kehitetty ja testattu 

Koulutuskeskus Salpauksessa. 

Lue lisää Kasvua Hämeessä -ohjelmasta 

 

http://www.emaileri.fi/g/u/2999368/64858890/1741105/5309/1802/2/
http://www.emaileri.fi/g/u/2998082/64858890/1741105/5309/1802/2/

