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Työn tavoitteena oli tutkia ympäristöjohtamisen toteutusta ravintoloissa Vaasassa 
ja Seinäjoella. Tavoitteena oli saada vastauksia ravintoloiden toiminnasta niin kes-
tävän kehityksen kuin ekologisuuden kannalta keittiön toiminnan eri osa-alueilla. Ta-
voitteena oli myös luoda kestävän kehityksen malli, joka toimisi vertailukohteena 
tuloksia tarkasteltaessa. 

Työ toteutettiin kvalitatiivisella eli laadullisella menetelmällä. Tutkimusaineisto ke-
rättiin puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä haastattelemalla kunkin ravinto-
lan edustajaa paikan päällä ravintolassa ja nauhoittamalla haastattelu. Haastatelta-
via ravintoloiden edustajia oli yhteensä seitsemän ja haastattelut toteutettiin tammi-
maaliskuussa 2019. Työn teoriaosuus koostuu kahdesta pääluvusta. Ensimmäinen 
luku käsittelee kestävää kehitystä ja ruokahävikkiä niin yleisesti kuin ravintolan nä-
kökulmasta. Toisessa luvussa on käsitelty laajasti ympäristöjohtamista. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ympäristöjohtamisen eri osa-alueista 
huolehtiminen on ravintoloissa hyvällä tasolla ja ympäristökuormituksen vähentämi-
seen pyritään kiinnittämään toiminnassa huomiota mahdollisuuksien mukaan. Mo-
nessa ravintolassa on siirrytty yhä ympäristöystävällisempään suuntaan ja muun 
muassa muovipilleistä on luovuttu. Parantamisen varaa olisi jonkin verran siivous-
menetelmissä, laitteiden huollossa sekä siinä, että kiinnitettäisiin enemmän huo-
miota tuotteiden alkuperään ja suosittaisiin lähellä tuotettua.   

Tutkimus oli ajankohtainen, sillä ympäristöstä huolehtiminen on aina tärkeää ja ym-
päristöasiat ovat erityisesti viime vuosina nousseet esille yhä enemmän ja niistä ol-
laan kiinnostuneita niin kuluttajan kuin yrittäjän näkökulmasta. 
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The subject of this research was to study the execution of environmental manage-
ment at restaurants in Vaasa and Seinäjoki. The objective was to get answers con-
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a model for sustainable development that would work as a benchmark when explor-
ing the results. 

The work was accomplished by using a qualitative method. The research material 
was collected by using a semi-structured interview method by interviewing the rep-
resentatives of each restaurant in the restaurant and recording the interview. There 
were seven restaurant representatives interviewed and the interviews were accom-
plished in January-March 2019. The theoretical part consists of two main sections 
covering relevant topics in environmental management, such as sustainable devel-
opment and food waste.  

Based on the research, it can be noticed that taking care of different aspects of 
environmental management is at a good level at restaurants. More attention is paid 
to reduce the environmental load of the restaurants. Many restaurants have become 
more environmentally friendly and for example plastic straws are not used any more. 
There would be some space for improvement in some cleaning methods, equipment 
maintenance as well as in paying more attention to the origin of the products and to 
local food. 

The research was topical, as it is always important to take care of environment. 
Environmental issues have been raised in recent years and both consumers and 
entrepreneurs are more and more interested in them. 
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1 JOHDANTO 

Nykypäivän yhteiskunnassa on tärkeää, että yritysten toiminta on hallittua ympäris-

töjohtamisen osalta niin liiketoiminnan kuin kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Ympäris-

tötekijöiden huomioimiseen on alettu kiinnittämään yhä enemmän huomiota sekä 

miettimään, miten voitaisiin toimia päivittäin entistä ympäristöä säästävämmin ja ot-

taa käyttöön menetelmiä kestävän kehityksen edistämiseksi. 

Ihmiset ovat aiempaa ympäristötietoisempia ja haluavat omilla valinnoillaan vaikut-

taa osaltaan ympäristön hyvinvointiin, mikä näkyy myös tästä syystä yritysten toi-

minnassa odotuksiin vastaamisena. Julkisissa keskusteluissa lähes päivittäin esiin-

tyviä käsitteitä ovat kestävä kehitys, vastuullinen liiketoiminta, kilpailukyky sekä eko-

tehokkuus. Yritysten on tärkeää huomata kuluttajien muuttuneet asenteet ja omalta 

osaltaan vastata palvelujen ympäristöystävällisyyden tasosta, jotta asiakaskunta 

onnistuttaisiin säilyttämään. Hallitessaan ympäristöasiat, on yrityksellä hyvät edel-

lytykset kilpailukykyyn sekä ympäristöystävälliseen toimintaan. 

Kaikilla yrityksillä on toiminnastaan yhteiskuntavastuu, eli niiden on kiinnitettävä toi-

minnassaan huomiota yhteiskunnallisesti vaikuttaviin asioihin. Vastuun osa-alueita 

ovat taloudellinen, sosiaalinen sekä ekologinen vastuu. Taloudellisella vastuulla tar-

koitetaan yrityksen päämäärää voiton ja hyödykkeiden tuottamisessa sekä tehtävää 

työpaikkojen tarjoajana. Sosiaaliseen vastuuseen puolestaan kuuluu huolehtiminen 

työntekijöiden hyvinvoinnista ja oikeuksista. Ekologisella vastuulla tarkoitetaan yri-

tyksen ympäristöasioista huolehtimista koskien heidän toimintaansa. (Ketola 2004, 

168.) 

Ympäristöasioiden kokonaisvaltaista huomioimista yrityksessä kutsutaan ympäris-

töjohtamiseksi. Ympäristöjohtamisen tavoitteena on pyrkiä turvalliseen ja ekotehok-

kaaseen yritystoimintaan, jossa pyritään minimoimaan toiminnasta syntyvät ympä-

ristöhaitat, käyttämään luonnonvaroja vain tarvittavan verran sekä tukemaan kestä-

vää kehitystä. Ympäristöasiat on liitettävä osaksi yrityksen johtamista sekä päätök-

sentekojärjestelmää, jotta niitä voidaan hallita ja kehittää. (Pohjola 2003, 37.) 
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1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 

Työn tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla kohderavintoloissa toteutetaan ympä-

ristöjohtaminen eli se, kuinka ravintola on huomioinut toiminnassaan ympäristöä 

koskevat ja sen kannalta merkitykselliset tekijät keittiön toiminnan eri osa-alueilla. 

Tutkimuskohteet sijaitsivat Seinäjoella ja Vaasassa. Työn aihe valikoitui omasta 

mielenkiinnostamme ottaa selvää, miten ympäristöystävällisyys, kestävä kehitys ja 

ekologisuus on otettu huomioon ravintoloiden päivittäisessä toiminnassa. Tavoit-

teena oli lisäksi luoda malli, jonka avulla voisi verrata haastatteluista saatuja vas-

tauksia eli ravintoloiden ympäristöjohtamista ja tarkastella, kuinka kattavasti ravin-

toloissa on huomioitu ne eri osa-alueet, jotka ovat merkittävimpiä ravintolan ympä-

ristökuormituksen kannalta. 

Ympäristöjohtaminen valikoitui aiheeksi myös ympäristöasioiden kasvavan kiinnos-

tuksen vuoksi. Yritysten ja kuluttajien keskuudessa halutaan omalta osalta vaikuttaa 

ympäristövaikutusten vähentämiseen. Ravintolatoiminnassa on lukuisia tekijöitä, 

joilla on vaikutusta ravintolan ympäristökuormitukseen ja joihin huomiota kiinnittä-

mällä pystytään tekemään toiminnasta hyvinkin ympäristöystävällistä. Toimintata-

poja ravintoloissa on monia ja tarkoituksena tässä työssä oli kartoittaa niitä. 

Opinnäytetyö koostuu kirjallisuustaustasta sekä tutkimusosasta, jossa tarkastellaan 

haastatteluista saatuja tuloksia. Työn teoreettinen viitekehys koostuu erilaisista tut-

kimuksista ja julkaisuista, jotka käsittelivät ympäristöjohtamista, kestävää kehitystä, 

ruokahävikkiä sekä jätteitä. Tutkimuksen toteutus sekä tulosten tarkastelu käydään 

läpi tämän opinnäytetyön loppuosassa. 

1.2 Työn rajaukset ja merkitys 

Työn tutkimuskohteena oli Seinäjoella ja Vaasassa sijaitsevia ravintoloita. Työ ra-

jattiin koskemaan Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevia ravintoloita, koska 

haluttiin tutkia lähiseudun ravintoloiden toimintaa. Ravintoloiden joukossa oli sekä 

yksityisiä että ketjuravintoloita, että nähtäisiin myös, miten eri lailla toimitaan eri yri-

tyksissä. Tutkimukseen ei kuitenkaan haluttu ottaa mukaan pikaruokaravintoloita tai 



9 

 

liikennemyymälöitä, sillä näissä ravintolatyypeissä toimintatavat eroavat jonkin ver-

ran ruokaravintoloista. Haastatteluihin valikoitui lopulta yhteensä seitsemän ravinto-

laa. Tuo määrä oli sopiva, jotta otantaa saatiin riittävästi.  

Haastattelukysymykset rajattiin käsittelemään ravintolan keittiön toiminnan kannalta 

kaikkein tärkeimpiä tekijöitä ympäristöjohtamisen näkökulmasta. Näitä tekijöitä ovat 

muun muassa kierrätys, ruokahävikki, siivousmenetelmät sekä raaka-ainevalinnat 

ja niiden kuljetukset ravintoloihin. 

Tutkimus oli ajankohtainen ja tarpeellinen, sillä nykyään on yhä tärkeämpää huomi-

oida ympäristönäkökulmat kokonaisvaltaisesti kaikessa toiminnassa. Ihmisiä myös 

kiinnostaa, miten yritykset ovat valmiita muuttamaan toimintatapojaan siten, että 

ympäristöasiat otettaisiin huomioon eri osa-alueilla jokapäiväisessä yritystoimin-

nassa. 
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2 KESTÄVÄ KEHITYS 

Kestävä kehitys on määritelty YK:n Ympäristön ja kehityksen maailman komission 

1987 mukaan seuraavasti: 

Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet vie-
mättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. 
Sen kolmeksi peruselementiksi ovat muotoutuneet ekologinen, talou-
dellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän kehityk-
sen tavoitteet tähtäävät siihen, että ihmiset oppivat elämään sopusoin-
nussa luonnon ja toistensa kanssa. 

Kestävän kehityksen ajatus tunnustettiin korkealla poliittisella tasolla ensimmäistä 

kertaa 1992 Rio de Janeirossa YK:n ympäristö ja kehityskokouksessa. Kestävän 

kehityksen tarkoituksena on suojella ympäristöä ja säilyttää sen monimuotoisuus, 

mikä takaa luonnon ja ihmiskunnan hyvinvoinnin pitkälle tulevaisuuteen. Kestävää 

kehitystä on luonnehdittu ylivertaiseksi oppimishaasteeksi ihmiskunnalle. (EDU.) 

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus “Suomi, jonka haluamme 2050” on tärkeä 

väline YK:n toimintaohjelman toteuttamisessa. Strategia uudistettiin kestävälle ke-

hitykselle 2013, jonka päätti kestävän kehityksen toimikunta. Yhteiskuntasitoumuk-

sen tavoitteena on mahdollistaa hyvä elämä nyt ja tuleville sukupolville. Sitoumuk-

sessa päätetään tavoitteista ja toimintatavoista. Lisäksi yhteiskuntasitoumuksen pe-

rusta on muutoksen ehdoton yhteisymmärrys. (Kestävän kehityksen yhteiskunta-

sitoumus, [viitattu 26.11.2018].) 

Kestävään kehitykseen vaikuttaa olennaisesti se, kuinka taloudellinen ja muu yh-

teiskunnan kehitys edistää maan asukkaiden hyvinvointia. Kansalaisten perushy-

vinvointi on yksi tärkeä edellytys ekologisen kestävyyden edistämiselle ja sen yh-

teiskunnalliselle hyväksyttävyydelle. (Mitä on kestävä kehitys.) Kestävä kehitys tur-

vaa ihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet oman hyvinvointinsa luomiseen, perus-

oikeuksien toteutumiseen ja elämän perusedellytysten hankkimiseen, sekä mahdol-

lisuuden tasa-arvoiseen osallistumiseen ja vastuunottoon päätöksenteossa omassa 

maassa ja maailmanyhteisössä. (Malaska 1994, 3.) 
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Suomen kestävän kehityksen tila on muuhun maailmaan verrattuna varsin hyvä. 

Suomessa ihmisillä on mahdollisuus erityisen tasa-arvoiseen asemaan, yleiseen 

hyvinvointiin sekä korkeaan koulutustasoon. Lisäksi terveydenhuolto ja terveysti-

lanne on Suomessa hyvällä tasolla. (Kestävä kehitys Suomessa.) Kestävän kulu-

tuksen ja tuotannon ohjelman Suomi laati vuonna 2012 ”vähemmästä viisaammin”. 

Ohjelman tavoitteena on vähentää ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä 

niin julkisen sektorin kuin kotien osalta. Valtion ja kuntien tulee näyttää mallia ja 

luoda kestävämmille ratkaisuille edellytyksiä. Lisäksi samalla luodaan mahdollisuu-

det työpaikkojen syntymiselle ja vihreälle taloudelle. (Kestävän kulutuksen ja tuo-

tannon ohjelma (KULU).) 

2.1 Kestävän kehityksen määritelmä 

Kestävän kehityksen päämääränä on, että ihmiset oppisivat elämään harmoniassa 

toistensa ja luonnon kanssa. Lisäksi tavoitteena on saavuttaa nykyhetken tarpeet ja 

antaa myös tuleville sukupolville mahdollisuus saavuttaa omat tarpeensa.  Kestävä 

kehitys jakautuu kolmeen peruselementtiin (kuva 1), jotka ovat taloudellinen, ekolo-

ginen sekä kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys. Kestävä kehitys on kestävää vain, 

jos nämä kolme peruselementtiä ovat yhtä aikaa kestäviä. Kestävän kehityksen 

haasteita on mahdotonta selvittää ilman ulottuvuuksien vuorovaikutusta. (EDU.) 

 

Kuva 1. Kestävän kehityksen ulottuvuudet (Suomen Ympäristöopisto SYKLI). 
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Ekologinen kestävyys on vastuuta tulevaisuudesta, muista ihmisistä ja ympäris-

töstä. Lisäksi se on perusta kestävälle kehitykselle, joka käsittää ihmisten hyvinvoin-

nin ja terveyden. Ekologisen kestävyyden tavoitteena on tukea kansalaisten elämän 

laatua kuormittamatta luonnon ja ekosysteemien kantokykyä. Lisäksi tavoitteena on 

investoida uusiutuviin energialähteisiin, ympäristönsuojeluun ja veden säästämi-

seen. (Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen.) 

Kehityksen päämääränä on parantaa elämänlaatua sekä nyt että tulevaisuudessa 

ylläpitäen ekologisia prosesseja, joista maapallolla oleva elämä on riippuvainen. 

Keskeiset päämäärät ovat suojella biologista monimuotoisuutta sukupolvien välillä 

ja säilyttää elämää tukevat ekologiset prosessit ja järjestelmät. Periaatteet, joita 

päätöksentekoprosesseissa tulisi yhdistää ovat sosiaaliset, ekologiset sekä talou-

delliset oikeudenmukaiset näkökohdat silloin, jos on uhkana syntyä peruuttamatto-

mia sekä vakavia ympäristövahinkoja. Lisäksi tieteellisen luotettavuuden puuttu-

mista ei tulisi käyttää syynä toimenpiteiden lykkäämiselle ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemiseksi. (Australian Government, [viitattu 14.12.2018].) 

Ekologinen kestävä kehitys tarkoittaa, että pitkällä aikavälillä pystyttäisiin saamaan 

kehitys sellaiselle tasolle, jota ihmiskunta ja luonto pystyisi ylläpitämään ja kestä-

mään. Tähän kuuluvat ihmisten terveydentilan ylläpito, vesien ja ekosysteemin tuot-

tavuus sekä ympäristövaikutuksien vähentäminen. (University of Gävle 2018.) Pe-

rusta ekologiselle kestävyydelle on varovaisuusperiaatteiden noudattaminen ja en-

nen toimiin ryhtymistä tulee arvioida haitat, riskit ja kustannukset, joiden avulla pyri-

tään minimoimaan ympäristölle syntyvät vauriot. Ekologisen kestävyyden keskiössä 

ovat kansainväliset toimet ja yhteistyö. (Mitä on kestävä kehitys.) 

Ekologinen selkäreppu tarkoittaa tuotteen valmistuksessa kuluvaa luonnonvaro-

jen määrää, joka ei ole nähtävissä itse tuotteessa vaan ainoastaan toiminnassa sen 

tuottamiseksi. Tuotteen ekologisessa selkärepussa on piilo- ja sivuvirrat, kuten esi-

merkiksi raaka-aineiden kuljetukseen käytetty polttoaine tai tuotteen valmistuksessa 

tulleet kaivosjätteet sekä vedenkulutus. (Ekologinen selkäreppu.) Suomessa keski-

määrin ihmistä kohden ekologinen selkäreppu on 40 tonnia vuodessa ja siihen on 

laskettu tuotteiden koko elinkaaren aikana käytetyt luonnonvarat ja energia. Kulut-

tajien välillä on myös paljon eroja, jotka voivat olla jopa kymmenkertaisia. Kuluttaja 
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pystyy muovaamaan omaa ympäristökuormitustaan omilla valinnoillaan. (Ekologi-

nen selkäreppu ja jalanjälki.) 

Ekologinen jalanjälki toimii mittarina, jolla voidaan tarkkailla omien valintojen mer-

kitystä maapallon hyvinvointiin ja omaan elämäntapaan. Tämän mittarin avulla pys-

tytään seuraamaan ravinnon, materiaalien ja energian kulutuksen vaikutuksia ym-

päristölle. Ekologinen jalanjälki kertoo, kuinka laajan alueen ihmisen tai väestön ku-

lutus tarvitsee maa- ja vesialuetta. Keskimäärin suomalaisen ekologinen jalanjälki 

on 5,2 hehtaaria ja 2,7 kertaa suurempi kuin globaali ekologinen jalanjälki. (Ekolo-

ginen selkäreppu ja jalanjälki.) 

EU tai Suomi ei voi olla uskottava kestävän kehityksen tiennäyttäjä, jos 
elämme huomattavasti yli luonnon uusiutumiskyvyn ja siirrämme eko-
logisen velan sekä muun kehitysmaiden ja tulevien sukupolvien nis-
kaan. (WWF 2005.) 

Vesijalanjälki kertoo, kuinka paljon tarvitaan joka päivä talous- ja juomavettä sekä 

kuinka paljon ihminen kuluttaa vettä peseytymiseen, ruoan valmistamiseen ja WC:n 

huuhteluun. Lisäksi vettä kuluu runsaasti tuotteiden valmistamiseen, lihan tuottami-

seen sekä kasvien kasvatukseen. 

Kotitalouskäytössä suomalainen kuluttaa keskimäärin 100-150 litraa vettä päivässä. 

Vettä kuluu myös vaatteiden valmistamiseen, ruoan tuotantoon sekä muihin kulu-

tustuotteisiin, ja tämä on niin sanottua piilovettä. Piilovedeksi kutsutaan sitä veden 

määrää, jota ei pystytä näkemään valmiista tuotteesta. Päivittäiseksi suomalaisen 

vesijalanjäljeksi muodostuu melkein 4 000 litraa vettä, kun siihen lasketaan mukaan 

piilovesi. Vedenkulutus kohdistuu paikallisesti ihmisten hyvinvointiin, vesivaroihin ja 

tuotantoalueiden luontoon. Suomalaisen vesijalanjäljestä melkein puolet koostuu ul-

komaalaisista tuotteista ja sen myötä vesipulasta kärsivien maiden tilanne huono-

nee entisestään. (Erilaiset mittarit ruuan ympäristövaikutuksille.) 

Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan tasapainoista kasvua, jossa luonnonva-

roja säästetään tasapuolisesti. Tehokkaan kierrätyksen ja uusiutuvien luonnonvaro-

jen käytöllä pystytään saavuttamaan taloudellinen kestävyys. Yhteiskunnan toimin-

noille elinehto on kestävä talous ja sen myötä tulevaisuudessa pyritään välttämään 
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velkaantuminen. Lisäksi vastaan tulevia taloudellisia haasteita pystytään kohtaa-

maan helpommin, kun talous on kestävää. Myös sosiaalisen kestävyyden pohja on 

kestävä talous. (Mitä kestävä kehitys on.) 

Kestävän talouskasvun tavoitteena on tasapainoinen talous, jossa ihmisillä olisi 

kunnolliset työpaikat ja tämän saavuttamiseksi yhteiskunnan tulisi luoda siihen edel-

lytykset. Koko väestölle on järjestettävä kunnolliset työolot sekä työmahdollisuudet. 

(Sustainable development goals, [viitattu 14.12.2018].) 

Taloudellisen kestävyyden saavuttaminen edellyttäisi, että maat pystyisivät hallitse-

maan talousprosessit sekä löytämään ratkaisuja köyhyyden poistamiseksi, sosio-

ekonomisten ongelmien ratkaisemiseksi ja kyetä vastaamaan ihmisten tarpeisiin. 

Tarjoamalla työpaikkoja ja nostamalla tuloja pystytään myös vaikuttamaan elintason 

paranemiseen. Talouskasvun myötä voidaan suojella ympäristöä esimerkiksi luo-

malla kansallis- ja luonnonpuistoja. Ihmisten tullessa vauraammiksi heidän ei tar-

vitse enää miettiä toimeentuloaan aivan niin paljoa kuin aikaisemmin ja he voivat 

kiinnittää enemmän huomiota ympäristöongelmiin. Lisäksi taloustieteilijät ovat va-

kuuttaneet talouskasvun vaikuttavan lopulta myönteisesti myös ympäristöasioiden 

huomioimiseen ja sitä myötä niiden parantamiseen. (Sustainabilityx.co, [viitattu 

20.12.2018].) 

Sosiaalisen kestävyyden ja kulttuurisen kestävyyden tarkoituksena on säilyttää 

ihmisten hyvinvointi sukupolvelta toiselle. Sosiaalinen kestävyys käsittää yhdenver-

taisuuden, tasa-arvoisuuden sekä mahdollisuuden sosiaaliseen hyvinvointiin ja ter-

veyteen. Sosiaalisen kestävyyden maailmanlaajuisia haasteita ovat jatkuva köy-

hyys, väestönkasvu, ruoka- ja terveydenhuolto, koulutus, massamuutto sekä suku-

puolten välinen tasa-arvo. Lisäksi haasteita ovat myös syrjäytyminen ja työttömyys. 

Sosiaalisen kestävyyden haasteilla on huomattavia vaikutuksia taloudelliseen ja 

ekologiseen kestävyyteen. (Mitä kestävä kehitys on.) Vahva sosiaalinen kehitys tu-

kee ekologista ja taloudellista kestävää kehitystä. Sosiaalisella kestävyydellä kye-

tään säilyttämään yhteiskuntarauhaa, mahdollistamaan työkykyinen työvoima ja vä-

hentämään eriarvoisuutta. (STKL 2011.) Sosiaalinen kestävyys on ihmisten kohte-

lemista tasa-arvoisesti sekä auttamista, jotta he pääsisivät elämässä eteenpäin. 

(New Nouveau Brunswick Canada.) Ekologisen kestävyyden edistämisen pohjana 
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on kansalaisten perushyvinvointi ja tähän vaikuttaa merkittävästi myös yhteiskun-

nan kehitys, joka edistää ihmisten hyvinvointia. (Mitä kestävä kehitys on.) 

2.2 Kestävän kehityksen osa-alueet ravintolassa 

Kestävä ruokalista on kestävän kehityksen pohja ravintoloissa, joka ohjaa keittiön 

toimintaa ja sen mukaan tehdään hankinnat ja tilaukset. Ruokalista on suunnitelma 

jonka avulla pystytään toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti eli käyttämällä 

paljon täysjyväviljaa, marjoja, järvikalaa sekä sesongin mukaan kasviksia. (Alkio-

opisto.) Kiertävällä ruokalistasuunnitelmalla pystytään hyödyntämään satokausi ja 

sesongit sekä samalla edistämään ravitsemusta ja luonnon monimuotoisuutta. Kes-

tävän ruokalistan edellytyksiä ovat kasvisten lisääminen ja eläinperäisten tuotteiden 

käytön vähentäminen, jotka ovat tärkeimmät keinot hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

(Kestävän ruokalistasuunnittelun periaatteet.) Ympäristövastuullisen ruokalistan toi-

mintaohjeita kehittämällä pystytään vaikuttamaan varastoinnin sekä ruoan säilyttä-

misen ympäristökuormitukseen. Ruokalistasuunnittelussa tarkoituksena on vähen-

tää ympäristövaikutuksia sekä pienentää ruokahävikkiä. (Kestävän kehityksen nä-

kökulma.) 

Energia ja vesi ovat huomattavia menoeriä ammattikeittiössä, mutta myös laittei-

den kunnolla, huoltamisella ja niiden oikealla sijoittelulla sekä työtavoilla pystytään 

säästämään jopa puolet laitteiden käyttämästä energiasta. (Alkio-opisto.) Astianpe-

sussa tulisi kiinnittää huomiota esipesuun ja pesukorien täyttöasteeseen sekä lait-

teen käyttöön, sillä astianpesukone kuluttaa keittiössä käytetystä vedestä 80 pro-

senttia. Siivouksessa olisi hyvä käyttää mikrokuituliinoja ja suosia siivousmenetel-

miä, jotka kuluttavat mahdollisimman vähän vettä. (Ekocentria 2012, 8.) 

Hankinnat ovat tärkeä osa ravintoloiden toiminnassa, jolla voidaan säästää luontoa 

ja edistää kestävää kehitytystä. Hankinnoilla pystytään toimimaan kustannustehok-

kaasti minimoimalla ympäristökuormitusta ja parantamaan aluetaloutta. Lisäksi kul-

jetusten mitoituksella minimiin saadaan säästettyä rahaa ja luontoa. (Alkio-opisto.) 

Hankinnoissa olisi hyvä ottaa huomioon materiaalitehokkuus ja pakkausten ympä-

ristövaikutukset sekä kierrätysmahdollisuudet. Lähiruoan ja paikallisten raaka-ainei-

den käyttö olisi suositeltavaa. (Ekocentria 2012, 6.) 
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Tarkkailemalla varastotilannetta, tuotteiden hävikkiä ja menekkiä pystytään teke-

mään tarkemmat elintarvikkeiden hankintamäärät. Lisäksi tällöin vähennetään myös 

hävikkiä ja turhia hankintoja. Elintarvikkeita hankkiessa asetetaan niille ympäristö-

vaatimuksia, kuten esimerkiksi että niiden tuotannossa ei ole käytetty kemiallisia 

torjunta-aineita. Vältetään hankinnoista johtuvia tiheitä kuljetuksia ja pyritään otta-

maan huomioon lähituottajat, joita suosimalla vähennetään kuljetuksia sekä elintar-

vikkeen ympäristövaikutuksia elinkaaren aikana. Raaka-aineet tulee hankkia am-

mattikeittiöissä oikean kokoisissa erissä ja pakkauksissa, koska silloin vähennetään 

merkittävästi hävikkiä ja jätettä. Lisäksi tulee suosia kierrätyskelpoisia ja uudelleen-

käytettäviä pakkausmateriaaleja. Ympäristökuormitusta pystytään vähentämään 

riittävästi suojaavilla pakkauksilla, jotka pienentävät hävikkiä. (Elintarvikehankinnat 

vastuullisessa keittiössä.) 

Jätteet Koko elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki on jopa 25-50 prosenttia. Am-

mattikeittiössä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa jätteiden vähentämiseen, koska 

on mahdollista hallita koko prosessia tilauksesta asiakkaalle saakka. Tärkein tekijä 

jätteiden vähentämisessä on sen ennaltaehkäisy, sillä ruoka jätteenä on hukkaan 

heitettyä rahaa. Valmistushävikkiä voidaan ehkäistä oikealla ajoituksella, raaka-ai-

nevalinnoilla, reseptiikalla sekä kypsennysohjeilla. Oikeilla tilausmäärillä, varaston-

kierrolla ja säilytysolosuhteiden tarkkailulla voidaan puolestaan ehkäistä säilytyshä-

vikin muodostumista. Ruoan tarjoilussa pienemmät lautaset ja ottimet voivat auttaa 

hallitsemaan lautashävikin syntymistä. Jätteiden muodostumista ei voida täysin eh-

käistä keittiössä, joten on tärkeää, että henkilöstö on motivoitunut lajitteluun ja kier-

rätykseen. Kierrätyspisteissä on oltava asianmukaiset ja toimivat keräysastiat jokai-

selle jätelajikkeelle sekä selkeät lajitteluohjeet. (Ekocentria 2012, 8.) 

2.3 Ekologisuus ravintolan toiminnassa 

Ekologisuus ravintolassa tarkoittaa ympäristöystävällistä toimintaa, jolla säästetään 

luontoa ja samalla myös rahaa. Ravintoloissa huomioidaan ympäristöä vähentä-

mällä biojätteen määrää, järkeistämällä toimitukset, vaihtamalla laitteet ekotehok-

kaisiin ja minimoimalla energian- ja vedenkulutus. 
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Ekologisuus, eettisyys ja vastuullisuus ovat nykyään arkipäivää useimmissa ravin-

toloissa. Yhä useampaa asiakasta kiinnostaa tietää raaka-aineiden alkuperä. Lähi-

, luomu- ja kasvisruokaa toivotaan nykyään aiempaa useammin. Ravintolan vas-

tuullisen toiminnan periaate on, että henkilökunta tietää yrityksen arvot ja asiakas-

palvelutilanteessa henkilöstö osaa kertoa annoksien raaka-aineiden alkuperän sekä 

niiden kuljetus- ja valmistusprosessista. Vastuullisuus raaka-ainehankinnoissa tar-

koittaa, että noudatetaan kestävän kehityksen menettelytapaa. Ravintolan toimin-

nalle on tärkeää huomioida kestävän kehityksen näkökulmat.  

Täydellinen sosiaalinen vastuullisuus on tiedon luotettavuutta, tuoteturvallisuutta 

sekä tuotanto-olosuhteista huolehtimista. Kulttuurinen vastuullisuus tapahtuu puo-

lestaan vain, jos ravintolan koko henkilökunta toimii yhdessä ruokaketjun ja ruoka-

kulttuurin kehittäjänä hyvinvoinnin kannalta, sekä tiedostaa ihmisten hyvinvoinnin ja 

jolla on tuntemusta ravintolan lähialueesta. Ekologinen vastuullisuus tarkoittaa tuot-

teiden kohdalla sitä, että huomioidaan ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Taloudelli-

nen vastuullisuus näkyy ravintoloissa pitkäaikaisten sopimusten tekemisenä yhteis-

työssä paikallisten elintarvikkeiden jalostajien ja tuotannon toimijoiden kanssa. So-

pimuksella saadaan turvattua tuoreiden elintarvikkeiden saanti keittiölle ja pystytään 

lisäksi parantamaan alueellista hyvinvointia kehittämällä paikallista markkinointia. 

(Ravintola-asiakas arvostaa tuoreita ja vastuullisia makuelämyksiä.) 

Portaat luomuun ohjelma on suunnattu kaikille julkisille ruokapalveluille ja yrityksille. 

Ohjelma on tärkeä väline juuri niille, jotka haluavat lisätä luomutuotteita sekä muita 

kestävän kehityksen toimia. Portaat luomuun –ohjelmassa periaatteena on, että or-

ganisaatiot sitoutuisivat seuraamaan jätteiden määrää, veden- ja energiankulutusta. 

Ohjelma sisältää kuusi porrasta ja organisaatiot saavat vaadittavat kriteerit täytetty-

ään käyttöönsä asiakasviestintään hyödynnettävän luomu -tähtilogon. (Luomua Ra-

vintola.) 

2.4 Kestävä ostotoiminta ravintolassa 

Kestävän kehityksen kannalta ravintolan raaka-ainehankinnoissa tulisi kiinnittää 

huomiota niiden kestävyyteen luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntäen. Tuotevalin-
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noissa tulisi suosia luomu- ja lähiruokaa. Luomutuotteiden suosiminen vähentää ke-

mikaalipäästöjä ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta. (Kestävän ruokalistasuun-

nittelun periaatteet.) Ruokalistan koostaminen ravitsemussuositusten mukaisten 

ruokien mukaan pienentää ympäristökuormitusta yli neljänneksellä. Ravintolan suo-

siessa eläinkunnan tuotteiden sijaan enemmän kasviksia sekä välttämällä ruoan 

heittämistä hukkaan, voidaan myös vaikuttaa vähentävästi ympäristökuormituk-

seen. Kestäviä ruokavalintoja tavoiteltaessa ravintolan tulee suosia lähellä tuotettua 

ruokaa. (Tavoitteena kestävät valinnat.) 

Ravintolassa ruoka on merkittävä ympäristökuormituksen aiheuttaja ja kulutuksen 

ympäristövaikutuksista kolmannes aiheutuu syömästämme ruoasta. Ravintolat voi-

vat vähentää huomattavasti ruoan ympäristövaikutuksia raaka-ainevalinnoillaan. 

Kestävät tuotevalinnat edistävät lisäksi hyvinvointia ja ovat helposti saavutettavissa 

ravintoloiden päivittäisillä valinnoilla ostotoiminnassa. Tekemällä kestäviä tuoteva-

lintoja ravintolat tukevat niin ihmisten, ympäristön kuin eläinten hyvinvointia. Vas-

tuullinen ruokavalio on parhaimmillaan sekä terveellinen että maukas ja sen nou-

dattaminen tukee samalla myös kestävää kehitystä. (Kestävät ruokavalinnat.) 

Ravintoloiden raaka-ainevalinnoissa olisi kannattavaa suosia muun muassa palko-

viljoja, koska ne hyödyntävät ilmakehän typpeä ja ovat hyviä proteiinin lähteitä. 

Eläinperäiset tuotteet kuten liha, maito ja kananmunat tarvitsevat pidemmän tuotan-

toketjun ja tämän vuoksi niiden käyttöä tulisi rajoittaa ainakin jossain määrin. Ka-

loista ravintoloiden olisi hyvä suosia pienikokoisia kaloja, kuten muikkua, silakkaa ja 

haukea, sillä suuret petokalat ovat alttiita ylikalastukselle. (Tavoitteena kestävät va-

linnat.) 

Ravintoloiden kestävillä ruokavalinnoilla on suuri merkitys ympäristölle sekä ihmis-

ten terveydelle. Tähän ravintolat pystyvät vaikuttamaan valitsemalla ruokalistalle 

ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Ravintoloiden ruokavalinnoilla on suuri mer-

kitys kestävän kehityksen kannalta, koska he pystyvät omalta osaltaan vaikutta-

maan kuluttajien valintoihin tarjoamalla kestävästi tuotettua ruokaa. (Kestävät ruo-

kavalinnat.) Lähiruoan suosiminen on yksi kestävien ruokavalintojen vaihtoehto, 

sillä se on paikallista ruokaa, joka poistaa pitkien kuljetusmatkojen ongelman ja 

myös edistää ruokakulttuuria sekä työllisyyttä. Lähiruoka on myös ekologisempaa 
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ja kuljetuksista muodostuva ravintoaineiden rahallinen hävikki on tällöin vähäistä. 

(Kestävän kehityksen näkökulma.) 

Ympäristömerkintöjen tavoitteena on lisätä tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista 

ja ohjata kulutusta sekä valmistusta ympäristöä säästävämpään suuntaan. Ympä-

ristömerkeillä varustettuja tuotteita suosimalla yritys voi osoittaa ympäristöasioiden 

huomioimista ja tiedottaa kuluttajille tuotteensa kilpailukyvystä ympäristöasioissa. 

Hankintoja tehdessään yritykset voivat hyödyntää ympäristömerkin saaneita tuot-

teita. (Ympäristömerkit.) 

Reilun kaupan tuotteet ovat eettisesti kannattavia ja hyviä vaihtoehtoja. Lisäksi 

työntekijät ja tuottajat saavat näistä tuotteista oikeudenmukaisen hinnan ja myös 

työolot ja ympäristö huomioidaan. Reilun kaupan tuotteissa huomioidaan normaa-

leja tuotteita paremmin ympäristövaatimukset. Merkin tavoitteena on vähentää köy-

hyyttä ja hyödyttää kehitysmaiden ihmisiä tarjoamalla heille töitä. Reilun kaupan 

tuotteiden tuotannossa ei sallita lapsityövoimaa. Reilun kaupan merkki on kansain-

välinen ja tuotteita, joille se on myönnetty, myydään 125 maassa ja tuotetaan 70 

kehitysmaassa. (Merkit apuna.) 

Joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristömerkki, joka kertoo tuotteiden ja palve-

luiden ympäristöystävällisyydestä puolueettomasti. Joutsenmerkki tuotteet täyttävät 

tuotteiden turvallisuuden ja laadun vaatimukset. Joutsenmerkin löytää vain tervey-

den ja ympäristön kannalta parhaimmista palveluista ja tuotteista. (Kuluttajille.) 

Luomumerkki on aurinkomerkki, jonka myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto, joka 

noudattaa EU:n asetuksen valvottuja luomuehtoja. Saadessaan luomumerkin tuote 

on virallisesti tunnustettu Suomalaisen viranomaisen myöntämäksi luomu ehdot 

täyttäväksi tuotteeksi, joka kertoo, että tuotteita valvotaan erittäin tarkasti viran-

omaistaholta. Lisäksi tuote tulee olla pakattu, valmistettu tai etiketöity Suomessa. 

(Ympäristömerkit.) 

Norppaenergia-merkki tuotteessa tarkoittaa vihreää sähköä, jota tuotetaan uusiu-

tuvista energialähteistä. Merkki kertoo, että sen saaneen tuotteen valmistuksessa 

on myös sitouduttu lisäämään uusiutuvan energian käyttöä. (Ympäristöystävälliset 

tuotteet ja ympäristömerkit.) 
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EU:n lehtimerkki on EU:n luomutunnus, joka on pakollinen pakatuille luomuelintar-

vikkeille, jotka ovat valmistettu EU:n alueella. Merkki antaa varmuuden tuotteen laa-

dusta ja alkuperästä kuluttajalle. Lehtimerkin käyttäminen vaatii, että toimija kuuluu 

viralliseen luomuvalvontaan. Lisäksi se kertoo, että luomuelintarvikkeiden valmis-

tuksessa käytetyt maatalousperäiset raaka-aineet ovat vähintään 95 prosenttia luo-

mua. (Ympäristöystävälliset tuotteet ja ympäristömerkit.) 

Energiamerkin tarkoitus on kertoa laitteen suorituskyvystä ja energiankulutuk-

sesta. Energiamerkki on pakollinen kuivaavissa pesukoneissa, kylmälaitteissa, kui-

vausrummuissa, astianpesukoneissa, lampuissa, ilmalämpöpumpuissa, ilmastointi-

laitteissa sekä uuneissa. (Ympäristöystävälliset tuotteet ja ympäristömerkit.) 

Sydänmerkki kertoo tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta. Tuotteet, joilla on sy-

dänmerkki ovat parempi valinta rasvan laadun ja määrän, sekä suolan osalta. Mer-

killä varustettuja tuotteita löytyy melkein 50:stä eri tuoteryhmästä ja suositusten mu-

kaan Sydänmerkki tuotteiden tulisi kuulua jokapäiväiseen ruokavalioon. (Merkit 

apuna.) 

Leppäkerttumerkki on luomuliiton luomumerkki, joka kertoo mistä tuote tulee sekä 

kuvastaa suomalaista luomutuotetta. Merkin saava tuote täyttää luomutuotannon 

viralliset ehdot sekä EU:n luomuliiton tuotantoehdot. Leppäkerttumerkin saava tuote 

täyttää lisäksi myös luomuasetuksen. Merkin valvonta ei maksa tuottajalle erikseen, 

mutta merkki itsessään on maksullinen. (Merkit apuna.) 

2.5 Ruokahävikki ravintolassa 

Kun puhutaan ruokahävikistä, ei usein tulla välttämättä edes ajatelleeksi sen tar-

kemmin, mitä se konkreettisesti tarkoittaa ja kuinka suurista määristä on kyse. Ruo-

kahävikkiä muodostuu Suomessa yhteensä 450 miljoonaa kiloa vuodessa. Ravin-

tola-alan tuottama ruokahävikin määrä on puolestaan 75-85 miljoonaa kiloa vuo-

dessa. Tuo ruokamäärä koostuu suurimmaksi osaksi linjastoruokien tarjoilutähteistä 

sekä ylimääräisestä ruoasta, johtuen väärin arvioidusta ruoan menekistä. Noin vii-

desosa syötäväksi tarkoitetusta ruoasta päätyy ravintoloissa biojätteeseen. Hävik-
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kiä syntyy lisäksi ruoan valmistuksen yhteydessä sekä tarjoilutähteenä ja lautastäh-

teenä erityisesti silloin, kun kyseessä on linjastotyyppinen tarjoilu. Ravintola-alan 

tuottama ruokahävikki on n. 20 prosenttia (kuva 2) koko ruokaketjun tuottamasta 

ruokahävikistä, joka koostuu lisäksi neljästä muusta sektorista, joita ovat kotitalou-

det, alkutuotanto, teollisuus ja kauppa. (Ruokahävikki.) 

 

Kuva 2. Ruokahävikin jakautuminen ruokaketjussa Suomessa, 450 milj.kg/vuosi, 
10-15% kulutetusta ruoasta (Luonnonvarakeskus). 

Ruokahävikiksi määritellään kaikki raaka-aine, joka on alun perin ollut syötäväksi 

kelpaavaa ruokaa, mutta joka päätyy lopulta biojätteeseen. Ruokajätettä eivät siis 

ole esimerkiksi vihannesten ja hedelmien kuoret tai kahvinporot. Toisaalta ruokahä-

vikkiä voi myös olla vaikea määritellä, sillä siihen vaikuttavat osaltaan myös se 

kuinka paksuja vaikkapa pois leikatut kuoret ovat, tai miten paljon lautasliina on ime-

nyt itseensä nestettä vähentäen näin hävikin osuutta. Riippuu ravintolan liikeide-

asta, ravintolatyypistä sekä tarjoilutavasta, kuinka hävikkilajien osuudet kokonais-

hävikistä vaihtelevat. Luonnonvarakeskuksen vuosina 2010-2012 toteuttaman 

Foodspill- hankeen perusteella todettiin, että eniten tarjoiluhävikkiä syntyi ravinto-

loissa, joiden tarjoilutapa oli linjastomuotoinen eli asiakas otti ruoan itse. Keittiö-, 

tarjoilu- ja lautashävikkiä puolestaan esiintyi tasaisemmin anniskeluravintoloissa ja 

pikaruokaravintoloissa, joissa ruoka tarjoillaan annoksina. Tarkasteltaessa ruoka-

hävikkiä liiketaloudelliselta kannalta, on hävikkiä kaikki se ruoka, jota ei saada myy-

tyä suunniteltuun hintaan. Tämän vuoksi myös alennuksella myydyt ja hyvänteke-

väisyyteen tai henkilöstölle annetut tuotteet luetaan hävikkiin. (Hävikkiä häätämään, 

1.) 
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Ravitsemuspalveluissa ruokahävikkiä syntyy monessa eri vaiheessa. Varastointihä-

vikki eli varastossa pilaantuneet tuotteet, ruoanvalmistusjäte, joka koostuu lähinnä 

kuorista ja muista raaka-aineista, joita ei voida hyödyntää, ja tarjoiluhävikki, joka 

muodostuu tarjoiluastioihin jäävästä ruoasta sekä tarjoilun ylijäämästä ja lautastäh-

teistä. (Koivupuro, Jalkanen ym. 2010, 40.) 

Luonnonvarakeskuksen toteuttaman ruokahävikki Foodspill 2010-2012 -hankkeen 

loppuraportissa todetaan, että anniskeluravintoloissa, pitopalveluissa sekä hotel-

leissa valmistetaan noin neljännes kaikista ruokapalveluissa valmistetuista ateri-

oista. Tutkimuksessa selvisi, että kyseisellä toimialalla toimivissa tutkituissa ravin-

toloissa päätyi tutkimusaikana tarjotusta ruuasta viidennes ruokahävikkinä jättee-

seen. Tulosten perusteella voitiin arvioida, että anniskeluravintolasektorin yhteensä 

tuottama ruokahävikki on noin 18-20 miljoonaa kiloa vuodessa. (Jalkanen, Kataja-

juuri ym. 2012, 30.) Ravintolatyypin mukaan määrät kuitenkin vaihtelivat. Suhteelli-

sesti vähiten hävikkiä syntyi keittiössä ruoanvalmistuksen yhteydessä ja eniten taas 

tarjoilutähteistä, erityisesti silloin kun kyseessä oli linjastoruokailu. Tarjoilutähteiden 

suureen määrään on usein syynä vaikeus ennakoida menekkiä. (Jalkanen, Kataja-

juuri ym. 2012, 3.) 

2.5.1 Ruokahävikin seuranta 

Kun halutaan saada tietää, miten paljon ruokahävikkiä ravintolassa muodostuu, on 

ryhdyttävä kiinnittämään huomiota hävikkiin konkreettisin keinoin. Mittaamalla tar-

kasti ylijäänyt ruoka saadaan selville ruokahävikin todellinen määrä, sillä sitä on vai-

kea arvioida silmänmääräisesti. Ruokamäärät on todenmukaisen tuloksen saa-

miseksi punnittava vaa’alla ja merkattava tulokset ylös. Ravintolan tulee valita mit-

tauspaikat, jotka voivat olla esimerkiksi keittiö-, tarjoilu- ja lautastähteet. Hävikki-

ruoka erotellaan muusta biojätteestä, punnitaan ja merkataan tulokset ylös. Tär-

keintä on saada työntekijät toimimaan oikein ja ohjeistaa heidät riittävän hyvin, jotta 

he tietävät miten toimia. Sovituissa toimintatavoissa tulisi pysyä vastedeskin ja kaik-

kien sitoutua niitä omalta osaltaan noudattamaan. Selvitettyä ruokahävikin lähtö-

taso, on helpompi alkaa tekemään korjaavia toimenpiteitä sen pienentämiseksi. Jat-

kossa voidaan toteuttaa mittaamiset seuranta- luontoisesti, kun on esimerkiksi tehty 
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jokin toimenpide hävikin pienentämiseksi tai otettu uusia tuotteita käyttöön. (Hävik-

kiä häätämään, 7.) 

2.5.2 Ruokahävikin minimoimisen haasteet 

Hävikin hallintaan vaikuttaa ravintolassa moni asia, mutta tärkeimpiä ovat työnteki-

jöiden ammattitaito, esimiestyö sekä johtamisjärjestelmä. Edellä mainitut sisältävät 

reseptiikan, ruokalistojen suunnittelun sekä hallinnan, annoskokojen seurannan ja 

hävikin dokumentoinnin. Esimiesten tehtäviin kuuluu johtaa koko keittiötä sekä tu-

kea ja opastaa henkilökuntaa toimimaan työssään parhaalla mahdollisella tavalla. 

Ammattitaidosta ja osaamisesta muodostuu ruoanvalmistuksen ydin ja siksi ne 

ovatkin oleellinen osa hävikin syntymisen ehkäisyssä. Hävikin syntymiseen vaikut-

tavat oleellisesti asiakkaat ja kommunikointi yrityksen ja asiakkaiden välillä. 

Foodspill tutkimuksessa huomattiin, että ravintolat pyrkivät huomioimaan hävikkiin 

liittyviä käytäntöjä ja keinoja sen vähentämiseen. Anniskeluravintoloissa oli käy-

tössä keinoja ruokahävikin vähentämiseen ja henkilökunta kiinnitti huomiota jättei-

den määrään. Yhdessä ravintolassa pidettiin kirjaa vältettävissä olevasta hävikistä 

kuten vääristä tilauksista ja epäonnistuneista annoksista. Käytössä oli hävikkilista, 

johon merkittiin poisheitetyt ruoat sekä annokset päivämäärineen. Käytännöllä pys-

tyttiin pitämään kirjaa hävikin määrästä ja sen syistä ainakin joiltain osin. (Jalkanen, 

Katajajuuri ym. 2012, 39.) 

Ruokahävikin minimoiminen voi monesti tuottaa haasteita, sillä aina ei voida tietää 

miten paljon ruokaa tulee menemään ja paljonko asiakkaita käy. Ravintoloissa täy-

tyisikin miettiä miten ylijäänyt ruoka voidaan hyödyntää, jotta ekologiset sekä talou-

delliset tappiot saataisiin pidettyä mahdollisimman pieninä. Syynä hävikin syntymi-

seen saattaa olla poikkeava asiakasmäärä, tavarantoimituksessa tapahtunut virhe 

tai rikkinäinen laite. Poikkeustilanteita varten olisi hyvä sopia toimintatavoista, että 

tiedettäisiin miten toimia niin sattuessa. Jos on esimerkiksi tarpeen niin millä edelly-

tyksin lounaalle suunniteltu ruokalaji voidaan vaihtaa toiseen tai kuinka hyödynne-

tään pakasteellinen sulavia tuotteita, joita ei ehditä käyttämään? Onko parempi rat-

kaisu niiden lahjottaminen ruoka-apuun? Koko henkilöstön tulisi olla tietoinen, mikäli 

tällaisista päätöksistä jotain sovitaan, jotta osattaisiin tilanteen tullen toimia oikein. 
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Ylijäämäruokaa tai lähenevän viimeisen käyttöpäivän tuotteita voidaan pakastaa, 

jonka ansiosta niiden käytettävyys pitenee huomattavasti. Tuotteita saa pitää pa-

kastimessa korkeintaan kaksi kuukautta, jonka aikana ne tulee käyttää pois. Tuot-

teet voidaan käyttää eri muodossa kuin ne alun perin olivat tarkoitus, esimerkiksi 

leipä voidaan maustaa ja tehdä siitä krutonkeja. (Hävikkiä häätämään, 5.) 

2.5.3 Ruokahävikin vähentämisen keinot 

Miten ruokahävikkiä sitten saataisiin vähennettyä? Ravintoloissa voidaan ehkäistä 

hävikkiä suunnittelemalla tilattavat määrät menekin mukaan ja valmistamalla vain 

sen verran ruokaa kuin sitä menee. Jos ravintolatoiminta on jatkunut jo pitkään, voi-

daan arvioida asiakkaiden tavanomainen kävijämäärä, mitkä ruoat myyvät milloinkin 

ja kuinka asiakkaiden mieltymykset vaihtelevat esimerkiksi vuodenajan tai viikon-

päivän mukaan. Hävikin määrään vaikuttaa olennaisesti se kuinka paljon on saata-

villa eri ruokavaihtoehtoja, sillä silloin on vaikeampaa arvioida menekkiä. Keinoja 

keittiöhävikin vähentämiseen ovat tilausten läpikäyminen siltä varalta, että kaikki ti-

lattu on tullut eikä joukossa ole ylimääräistä, tuotteiden käyttäminen vanhimmasta 

uusimpaan ja esivalmistelut. Lisäksi valmistaminen menekin mukaan ja määrien 

mittaaminen reseptejä noudatettaessa vähentävät keittiössä syntyvää ruokahävik-

kiä. Suurempien ruokamäärien tarjoilussa ei sinänsä ole mitään huonoa, mutta on 

vaikea tietää, kuinka hyvin ruoka menee silloin kaupaksi ja jääkö paljon hävikkiä. 

Tarjoiltaessa ruoka menekin mukaan voidaan samalla myös varmistaa sen tuoreus. 

Kun esille tuotavien tuotteiden määrää pienentää voi haasteena olla runsauden vai-

kutelman säilyttäminen. Yhtenä vaihtoehtona voidaan käyttää pienempiä tarjoiluas-

tioita silloin, kun esimerkiksi lounas alkaa olemaan lopuillaan eikä tarjottavaa tar-

vitse olla niin paljon. (Hävikkiä häätämään, 4.) 

Ravintoloiden on nykyään mahdollista vähentää ruokahävikkiä myymällä ylijäämä-

ruokaa ResQ Club yrityksen perustaman samannimisen sovelluksen kautta. Yritys 

on suomalainen ruokahävikkiä vastaan taisteleva kasvuyritys. ResQ Clubiin voivat 

liittyä myyjiksi niin ravintolat, kahvilat kuin ruokakaupat. Ruoka-alan toimijat voivat 

vähentää ruokahävikkiään merkittävästi ResQ:n avulla ja tarjota näin samalla kulut-

tajille laadukasta ja edullista ruokaa. Jokainen ResQ:n kautta ostettu ruoka-annos 
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on yksi ruoka-annos vähemmän hävikkiä. Tällä ajatuksella kaupunkiympäristöistä 

pyritään tekemään kestävämpiä ja vastuullisempia. (ResQ Club.) 

2.5.4 Tuotekehitys 

Ravintoloissa myytävien tuotteiden eräkoot ja laatu vaikuttavat keittiöhävikkiin sekä 

lautastähteisiin. Tuotteiden laadulla on merkitystä hävikkiin, esimerkiksi pakastetut 

leivät lisäävät hävikkiä suhteessa tuoreisiin leipiin. Eräkoot voivat joskus muodostua 

ongelmaksi koska kaikista tuotteista ei ole saatavissa riittävän pieniä tai muuten so-

pivia eräkokoja. Näihin pystytään ravintolassa puuttumaan toimivalla hankintapoli-

tiikalla. Ravintoloiden ruokahävikkiin vaikuttaa olennaisesti myös laitteiden, konei-

den ja työvälineiden hankintaperusteet, joiden avulla pystytään hankkimaan juuri 

oikeanlaiset ja käyttöön sopivat laitteet. Tarjoiluhävikkiä voidaan vähentää pienillä 

ja matalilla tarjoiluastioilla, joilla saadaan ruoka näyttämään houkuttelevalta ja riit-

toisalta. Lautastähteitä pystytään vähentämään sopivan kokoisilla ottimilla sekä toi-

mivilla lautaslämmittimillä, jotka pitävät ruoan pidempään lämpimänä. Asiakkaiden 

liian suuret annokset tekevät annoskokolaskennan turhaksi sekä vääristävät näin 

myös reseptiikan hallinnan. Ravintoloiden hankinnat ovat kytköksissä reseptien hal-

lintaan ja tuotekehitykseen. (Tuotekehitys ja hankinta.) Toimivalla ruokalistasuunnit-

telulla mahdollistetaan raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen, esimerkiksi ruoka-

listan eri annoksissa käytetään mahdollisimman paljon samoja raaka-aineita, jolla 

saadaan vähennettyä jätteen määrää ja ympäristövaikutuksia. (Kestävän ruokalis-

tasuunnittelun periaatteet.) 

2.6 Jätteet 

Jätettä muodostuu niin tuotteiden kuin materiaalien elinkaaren kaikissa vaiheissa 

aina raaka-aineen tuotannosta alkaen. Jätettä syntyy paljon valmistusprosesseissa 

ja energiantuotannossa. Valmis tuote itsessään on vain pieni osa prosessia, kun 

tarkastellaan sen koko elinkaaren aikana muodostunutta jätettä. Jätteillä voi olla vai-

kutuksia ympäristön pilaantumiseen ja ne voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Vaaralli-

set jätteet ovat erityisen haitallisia niin ihmisten terveydelle kuin luonnolle. Jätettä 
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on olemassa myös hyötyjätettä, joka voidaan hyödyntää sellaisenaan eli uudelleen-

käyttönä ja lisäksi kierrätyksenä eli uusien tuotteiden materiaalina sekä energian-

tuotannossa. Hyötyjätettä ovat esimerkiksi metalli, lasi, paperi ja biojäte. Jätteiden 

lajittelusta ovat vastuussa sekä yksityiset kotitaloudet että organisaatiot. Yritysten ja 

yhteisöjen täytyy ottaa vastuu jätteistään ja huolehtia niiden oikein lajittelusta, va-

rastoinnista kuin myös toimittamisesta tarvittaessa vastaanottopaikkaan. (Jätteet.) 

Jätettä syntyy joka päivä eikä puoliakaan niistä käsitellä, kerätä tai hävitetä turvalli-

sesti, ja tämä aiheuttaa maailmanlaajuisen jätekriisin. Kestävän kehityksen tavoit-

teita ei pystytä saavuttamaan, ellei jätehuoltoa pidetä ensisijaisen tärkeänä. Jättei-

den oikeanlaisella lajittelulla pystytään uudelleen käyttämään jätteet raaka-aineena, 

estämään myrkyllisten aineiden pääsy luontoon ja vähentämään kaatopaikoista ai-

heutuvia ongelmia. Maailman suurimmista avoimista kaatopaikoista kolme nel-

jäsosaa sijaitsee rannikolla ja niistä huuhtoutuu valtameriin vaarallisia materiaaleja. 

(Zoe Lenkiewicz 2016.) 

Valtakunnallisen jätesuunnitelman 2007 tavoitteeksi oli asetettu yhdyskuntajätteen 

vähentäminen samalle tasolle kuin se oli 2000- luvun alussa, eli noin 2,3-2,5 miljoo-

naan tonniin vuodessa ja siitä eteenpäin kääntää jätemäärä edelleen laskuun 2016 

vuoteen mennessä. Lisäksi tavoitteena oli, että vuonna 2016 yhdyskuntajätteistä 

kierrätettäisiin materiaalina 50 prosenttia sekä hyödynnettäisiin energiana 30 pro-

senttia. Kaatopaikoille loppusijoitettavaksi päätyisi enintään 20 prosenttia. Muun 

kuin yhdyskuntajätteen osalta, esimerkiksi rakennusjätteiden osalta hyödyntämista-

voite oli vähintään 70 prosenttia materiaalina ja energiana vuoteen 2016 mennessä 

valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan. (Jätehuollon kehittäminen, 4.) 

Vuonna 2017 hyväksyttiin Ympäristöministeriön esittämä jätesuunnitelma vuoteen 

2023. Jätesuunnitelmassa esitetään jätteen synnyn ehkäisyn sekä jätehuollon ta-

voitetila vuonna 2030. Suunnitelma sisältää yksityiskohtaiset tavoitteet vuoteen 

2023 ja toimet, joihin on ryhdyttävä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuoteen 

2030 mennessä olisi tarkoitus muun muassa hyödyntää rakennus- ja purkujätteestä 

materiaalina 70 prosenttia, saada puolitettua ruokahävikki, kierrättää kaikesta syn-

tyvästä yhdyskuntajätteen sisältämästä biojätteestä 60 prosenttia, saada yhdyskun-



27 

 

tajätteen kierrätysosuus 55 prosenttiin, sekä pidentää sähkö- ja elektroniikkalaittei-

den käyttöikää ja kasvattaa näin niiden käyttöastetta. (Kierrätyksestä kiertotalou-

teen, Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023, 11–13.) 

Jätehuollon kehittämiseen on olemassa yrityskohtaisia apukeinoja kuten Kiertoka-

pulan Jätehuollon Kehittäminen- malli, jonka avulla yrityksissä voidaan kiinnittää 

huomiota jätteiden hallintaan yksityiskohtaisesti. Ennen kuin mallia lähdetään käy-

tännössä soveltamaan, on tehtävä kartoitus yrityksen jätehuollon nykytilasta eli siitä 

millaisia tavoitteita ja ongelmia jätehuoltoon nähdään liittyvän, millaista jätettä ja 

kuinka paljon sitä yrityksessä syntyy sekä minkälaiset ovat jätehuoltokustannukset. 

Kun tarvittavat asiat on selvitetty, voidaan tehtyjen selvitysten pohjalta alkaa suun-

nittelemaan yritykselle jätehuoltosuunnitelmaa. Kyseinen suunnitelma pohjautuu 

erityisesti havaittujen puutteiden sekä yrityksen toivomien asioiden parantamiseen. 

Tavoitteena on luoda jätteiden keräys- ja lajittelujärjestelmä, joka on mahdollisim-

man toimiva, ja täyttää vähintään lainsäädännön ja kunnallisten jätehuoltomääräys-

ten vaatimukset ottaen huomioon myös taloudellisen puolen. (Jätehuollon kehittä-

minen, 5, 11.) 

2.7 Jätehierarkia ja elintarvikejäte 

Jätehierarkiassa on asetettu jätteidenkäsittelytoimet tärkeysjärjestykseen sen mu-

kaan, että kaikkein suositeltavimmat toimet on ilmoitettu ensimmäisinä ja puoles-

taan vähiten suositeltavimmat viimeisinä. Ekologisen kestävyyden perusteella mää-

ritetään toimien järjestys. Hierarkian soveltaminen on mahdollista ruokahävikkiin, 

mutta silloin sitä on tarkoitukseen sopivaksi mukautettava hieman, jotta voidaan ot-

taa huomioon elintarvikkeiden erityispiirteet. Jätehierarkiaa on alettu soveltaa mo-

nessa jäsenvaltiossa elintarvikkeisiin. Kuviossa 1. on esitetty tuo jätehierarkia ruo-

kahävikin osalta. (Erityiskertomus nro. 34, 2016.) 

Jätehierarkia eli jätehuollon etusijajärjestys tarkoittaa EU-lainsäädännön vastaavaa 

kuusiportaista jätelakia. Jäteasetuksessa on säädetty jätteiden hyödyntämis- ja kier-

rätystavoitteista. Lisäksi jätehierarkian tavoitteiden onnistumiseksi panostetaan jät-
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teen haitalisuuden vähentämiseen, määrään ja kaatopaikkakäsittelyn vähentämi-

seen. Kaatopaikkakielto kohdistuu orgaaniseen ainekseen ja biohajoavaan jättee-

seen. (Jätelakiuudistus, 2016.) 

 

Kuvio 1. Ruokahävikkiin sovellettava jätehierarkia (Erityiskertomus nro. 34, 2016). 

 

Ruokahävikkimääritelmän mukaan ruokahävikki muodostaa esitellyn hierarkian 

kolme alinta tasoa, joita ovat kierrätys, muu hyödyntäminen ja sijoittaminen kaato-

paikalle. Puolestaan kolme ylintä tasoa ovat niitä toimia, joita käyttämällä voidaan 

toimia jo ennen kun ruokahävikkiä edes muodostuu. Ruokahävikin ennaltaehkäisy, 

tähderuoan lahjoittaminen sekä eläinten ruokinta tähderuoalla mahdollistavat ruoan 

sijoittamisen muuhun kuin ruokahävikiksi. (Erityiskertomus nro. 34, 2016.) 

Ruokahävikkiä syntyy elintarvikeketjun eri vaiheissa, joita ovat tuotanto, ja-

lostus, vähittäiskauppa ja kuluttajat.  

Tuotanto Eläimet voivat kuolla tilalla tai kuljetuksien aikana; kalasaalista saatetaan 

heittää osa pois, vain osittain tai raakana korjattu sato; sadonkorjuun, varastoinnin 

tai kuljetuksen aiheuttaman vahingon vuoksi kosmeettisesti vahingoittuneet tuot-

teet, jotka poistetaan; ennakoimattomat muutokset sopimusehdoissa. 
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Jalostus Prosessihävikki, jota muodostuu eri vaiheissa kuten kuorinta, pesu, siivu-

tus, keittäminen; tehtaan sulkemisesta tai ylläpidosta, tuotteiden pilaantumisesta tai 

vuodoista aiheutuvat jätteet; varastoinnin aikana aiheutuva tuotteiden vahingoittu-

minen; myymättä jääneiden tuotteiden palauttaminen tavarantoimittajalle. 

Vähittäiskauppa Erääntymispäivän saavuttaneet tuotteet kaupassa/varastossa; 

tuotteet jotka ovat jääneet myymättä huolimatta niiden hinnanalennuksesta; ylijää-

mävarastot, varastoinnin aikana tapahtuva tuotteiden vahingoittuminen tai laa-

dun/painon aleneminen varastoinnin aikana; tuotteet jotka lajitellaan poistettavaksi 

kosmeettisten vaatimusten vuoksi. 

Kuluttajat Säilytyksen aikana syntyvä ruokajäte; valmistetun ruoan ylijäämä; pi-

laantumaan päässeet elintarvikkeet; ruoanvalmistuksen yhteydessä syntyvä ruoka-

jäte; ruoantähteet. (Erityiskertomus nro. 34, 2016.) 

2.8 Jätteiden käsittely ja lajittelu 

Suurimmalla osalla ihmisistä on varmasti selkeä näkemys ja tieto siitä, kuinka jätteet 

tulee kierrättää, mutta monet eivät ole silti aivan täysin tietoisia, miten jätteet tulisi 

lajitella oikein lajitteluohjeiden mukaan. Riippuen talouksista on jätteiden lajittelu 

suunniteltu joko siten että on erikseen biojäte ja kuivajäte tai molemmat samassa, 

jolloin on kyseessä sekajäte. Myös erilaisille pakkausjätteille on alueen mukaan joko 

järjestetty erilliset keräysastiat tai sitten joissain paikoissa voi olla vain sekajäte, jo-

hon laitetaan niin biojäte, kuivajäte, kartonki kuin muovi. Lasille ja metallille on jär-

jestetty omat erilliset roska-astiat. 

Biojätteeksi tulisi lajitella hedelmien ja vihannesten kuoret, lihan sekä kalan per-

kausjätteet, kahvinporot, suodatinpaperit sekä teepussit. Myös ruoantähteet, pienet 

luut, kananmunankuoret sekä pilaantuneet elintarvikkeet. Biojätteeksi ei tulisi laji-

tella biohajoaviamuovipusseja, talouspaperia tai lautas- ja nenäliinoja, multaa tai 

muuta puutarhajätettä eikä munakennoja. Biojäte täytyisi pakata biojäte muovi- tai 

paperipussiin ja muistaa valuttaa nesteet pois.  

Kuivajätteeksi soveltuvat tekstiilit, kengät, nahka sekä kumi, talouspaperi, lautas-

liinat ja nenäliinat, vaipat sekä kuukautissuojat, posliini ja keramiikka, juomalasit ja 
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kuumuutta kestävä lasi, ikkuna- ja peililasi sekä pienet määrät multaa, puutarhajä-

tettä ja maa-ainesta. Kuivajätteeseen ei saa lajitella bio- eikä ruokajätettä. 

Sekajätteeksi Käyvät kaikki samat kuin kuivajätteet kohdassa on mainittu sekä li-

säksi myös biojätteeksi lajiteltavat ruokajätteet. 

Paperijätteeksi voidaan lajitella niin sanoma- kuin aikakauslehdet, mainokset, kir-

jekuoret, luettelot ja kirjat, joista on poistettu muovitetut sekä kovat kannet, kopio- 

sekä tulostuspaperi ja silputtu paperi. Paperijätteeseen ei saa laittaa muovia tai kar-

tonkia. 

Pakkausjätteestä on määrätty erikseen niin kartonki-, muovi-, metalli- ja lasipak-

kauksien suhteen: 

Pakkausjätekartonkiin voidaan lajitella kartonkipakkaukset kuten keksi- ja monipak-

kaukset, kartonkitölkit, kartonkiset kertakäyttöastiat, pahvilaatikot sekä aaltopahvi-

pakkaukset, talous- sekä wc-paperi hylsyt, munakennot, paperikassit- ja pussit ja 

kopiopaperin kääreet. Pakkausjäte muoviin on mahdollista laittaa kaikki elintarvik-

keiden muoviset pakkaukset kuten jugurttipurkit, voirasiat, muovipussit- ja kääreet, 

muovipullot, kanisterit sekä purkit ja styrox pakkaukset. Pakkausjäte metalliin tulee 

lajitella kaikki metalliset säilykepurkit, pantittomat juomatölkit, alumiinivuoat sekä -

foliot, kattilat, pannut ja teflonastiat, tyhjät maali- sekä aerosolipullot, metallikannet 

ja korkit, aterimet ja pienet metallityökalut. Pakkausjäte lasiin saa laittaa vain ja ai-

noastaan lasipurkkeja ja lasipulloja. (Lajitteluopas kodin jätteille 2015, 2–3.) 

Jätteiden keräystä sekä kuljetusta säädellään nykyään ohjeiden ja määräyksien 

avulla, joiden tarkoituksena on helpottaa ja yhtenäistää jätehuoltojärjestelyjä. Ohjei-

den ollessa yhtenäiset on helppo turvata niin jätteiden keräys-, kuljetus- kuin käsit-

telytoimintojen sujuvuus. Määräyksien avulla pyritään myös takaamaan jätteiden 

kanssa työskentelevien turvallisuus. Suunniteltaessa yrityksen jätehuoltoa on otet-

tava huomioon lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tärkeimmät säännökset, 

jotka koskevat yrityksen jätehuoltoa ovat jätelaki ja -asetus sekä jätehuoltomääräyk-

set. (Jätehuollon kehittäminen, 4.) 
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3 YMPÄRISTÖJOHTAMINEN 

3.1 Ympäristöjohtamisen määritelmä 

Ympäristöjohtamisella tarkoitetaan toiminnan hallintaa siten että on otettu huomioon 

ympäristön kannalta ympäristönsuojelulliset tavoitteet kaikessa yrityksen sekä yh-

teisön toiminnassa ja päätöksenteossa. Ympäristöjohtamisella edistetään toiminnan 

ekotehokkuutta sekä vähennetään palveluiden ja tuotteiden elinkaaren aikana syn-

tyviä ympäristöhaittoja. Ympäristöjohtamisen käytännön välineitä ovat ympäristöjär-

jestelmät, -standardit, -indikaattorit ja -laskelmat. Tunnetuimpia ympäristöjohtami-

sen välineitä ovat ISO 14001 -standardi sekä EMAS- asetukseen perustuvat järjes-

telmät. Ympäristöjärjestelmän avulla ympäristöasiat otetaan järjestelmällisesti huo-

mioon organisaatiossa kaikessa sen toiminnassa. Kun käytössä on toimiva ympä-

ristöjärjestelmä, on helpompi tunnistaa ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia 

ja säästää kustannuksissa.  

Ympäristöjärjestelmässä organisaatio: 

• asettaa ympäristötavoitteet 

• tekee toimenpideohjelman, jotta asetetut tavoitteet saavutettaisiin, 

• seuraa jatkuvasti tavoitteiden toteutumista sekä  

• asettaa uusia tavoitteita parantaakseen alati toimintansa ympäristötehok-

kuutta 

Ympäristöjärjestelmän avulla saatavaa tietoa sekä tuloksia voidaan käyttää sidos-

ryhmille ja viranomaisille laadittavissa ympäristöraporteissa, viestinnässä ja markki-

noinnissa. Organisaatio kertoo ympäristöraportissaan sidosryhmille toimintansa ym-

päristövaikutuksista. (Ympäristöjärjestelmät ja johtaminen.)   

Vastuullinen liiketoiminta koostuu kolmesta perusasiasta, joita ovat toiminnan talou-

dellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu, johon sisältyy lisäksi tasa-

arvon edistäminen sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Käsiteltäessä 

vastuullista liiketoimintaa, esiintyy yhä useammin termi ”hyvä yrityskansalaisuus”. 



32 

 

Hyvän yrityskansalaisuuden edellytyksiä ovat oman liiketoiminnan johtamisen ja ke-

hittämisen tarkastelu niin eettisestä kuin sosiaalisesta näkökulmasta. (Pohjola 2003, 

13.) 

Kestävän kehityksen mukaisen vastuullisen liiketoiminnan tavoitteena on, että ym-

päristöasiat otettaisiin mukaan yrityksen strategiseen johtamiseen sekä päätöksen-

tekoon. Tällä voidaan varmistaa yrityksen ympäristöasioiden taso jatkuvan paranta-

misen periaatteen mukaisesti. Kun ydinliiketoiminnan ympäristöasiat ovat mukana 

strategisessa päätöksentekoprosessissa, paranevat yrityksen ympäristöasiat par-

haimmalla mahdollisella tavalla ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kan-

nalta, mutta lisäksi myös kustannustehokkuus näkökulmasta. (Pohjola 2003, 23.)  

Yrityksen kyvyllä hallita ja arvioida toimintansa ympäristövaikutuksia kaikilta osa-

alueilta on keskeinen osa yrityksen laatua sekä turvallisuutta. Kun ympäristöasiat 

hallitaan hyvin paranevat samalla myös kilpailukyky, tuottavuus ja yrityskuva. Eko-

tehokkuuden lisääminen nousee tulevaisuudessa tärkeään asemaan yritysten ym-

päristöasioiden hoidossa. Pelkkä ympäristöjohtaminen ei kuitenkaan riitä ekotehok-

kuuden parantamiseen, vaan ekotehokkuusajattelu on liitettävä myös osaksi tutki-

mus- ja tuotekehitystä, tuotantoa, hankintoja ja markkinointia. Strategiseen johtami-

seen ja suunnitteluun on myös sisällytettävä keskeiseen alueeseen ekotehokkuus-

ajattelu. (Rissa 2001, 136.)  

Ympäristönsuojelu nousi tietoisuuteen sekä yleisempään keskusteluun vasta noin 

40 vuotta sitten. Tuolloin ajatuksena oli “enemmästä enemmän” eli tavoitteena oli 

kasvattaa taloudellista hyvinvointia sekä tarjota jatkuvasti uusia tuotteita markki-

noille. Tärkeinä pidettiin ainoastaan sitä, että oltiin liiketoiminnallisesti mahdollisim-

man tuottavia ja tehokkaita. Yritysjohtoa, asiakkaita tai muita sidosryhmiä ei juuri-

kaan kiinnostanut ympäristöasioista huolehtiminen. Siirryttäessä kohti informaatio-

yhteiskuntaa herättiin kiinnostumaan myös luonnonvarojen käytöstä sekä ympäröi-

vän luonnon tilasta. Kun ympäristöjohtamista alettiin tuoda enemmän esille, alkoi 

vähitellen muodostumaan periaate “enemmän ja parempaa vähemmällä”. Tuolloin 

yritykset alkoivat raportoimaan julkisemmin toimintansa ympäristökuormituksesta. 

Suomalaisyrityksissä alettiin pääsääntöisesti liittämään ympäristöasioita osaksi lii-

ketoimintaa 1990- luvun lopulla. (Pohjola 2003, 12.) 
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Osa yrityksistä sekä monet yksittäiset johtajat ja työntekijät ovat aidosti kiinnostu-

neita luonnonympäristön eli ekologisen ympäristön tilasta ja haluavat tehdä oman 

osansa sen suojelemiseksi. Luonnonsuojeleminen tulisi alkaa oman toiminnan tar-

kastelusta siten että huomioidaan sekä eliminoidaan siinä kaikki ympäristön kan-

nalta negatiiviset vaikutukset. Ympäristövaikutusten vähentäminen on yleensä al-

kuun helppoa, mutta sitä haasteellisempaa mitä pidemmälle suojelutoimissa men-

nään. (Ketola 2004, 66.) Ympäristöjohtajan tärkeitä ominaisuuksia ovat ymmärrys 

luonnonympäristön ja liikkeenjohtamisen yhteensovittamisen ongelmista sekä tun-

temus omasta yrityksestä, toimialasta ja organisaatiosta. (Ketola 2004, 132–133.) 

Ympäristöystävällisyydestä on tullut nykyään kilpailuvaltti ja useilla yrityksillä on jo 

oma ympäristöstrategiansa sekä ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Moni yritys-

elämän johtaja on alkanut kannattamaan kestävän kehityksen ajattelua. Yritysten 

ympäristönsuojelun taustalla on yhä enemmän taloudelliset syyt, sillä ympäristöasi-

oiden huonolla hoitamisella voi olla vaikutusta yrityksen imagoon ja sitä myöden 

myös itse liiketoimintaan. (Rissa 2001, 15.) 

Kuviossa 2. esitetty ympäristöjohtamisjärjestelmä koostuu liiketoiminnan ympäristö-

asioiden visiosta, ympäristöstrategiasta, -politiikasta, -ohjelmasta sekä ympäristö-

järjestelmästä. Nämä eri osa-alueet hallitsemalla voidaan johtaa yrityksen toimintaa 

ottaen ympäristöasiat kokonaisvaltaisesti huomioon. Yrityksellä täytyy olla toimin-

nan ympäristöasioiden kehittämiseksi tavoite pidemmälle ajalle. Alettaessa mietti-

mään yrityksen ympäristöasioita, on aluksi tehtävä kartoitus niistä asioista, joihin 

halutaan vaikuttaa ja visioida millaista muutosta pyritään saamaan aikaan. Kun 

suunnitelma on tehty, on aika tehdä ympäristöstrategia, joka toimii suuntalinjana niin 

yrityksen ympäristöpolitiikalle, jonka päämääränä on kirjata yrityksen ympäristöta-

voitteet kestävän kehityksen sekä jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti, 

kuin ympäristöohjelman määrittämiselle. Yritykset voivat halutessaan ottaa käyt-

töönsä ympäristöjohtamisen käytännön välineitä kuten ISO14000 standardiin tai 

EMAS asetukseen perustuvia järjestelmiä. Ympäristöjärjestelmän avulla yritys ottaa 

ympäristöasiat järjestelmällisesti huomioon kaikessa toiminnassaan. (Pohjola 2003, 

43–44.) 
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Kuvio 2. Ympäristöjohtamisen osa-alueet (Johda ympäristöasioita tehokkaasti 
2003, Pohjola 2003, 43–44). 

3.2 Ympäristöjärjestelmät 

EMAS- ympäristöjärjestelmä  

EMAS on vapaaehtoinen kaikille yrityksille suunnattu ympäristöjärjestelmä. Organi-

saation ympäristöjohtamisen välineenä käytettävä ympäristöjärjestelmä auttaa or-

ganisaatiota tunnistamaan toimintansa, tuotteidensa sekä palvelujensa välilliset ja 

välittömät ympäristövaikutukset. Tavoitteena on toimia suunnitelmallisesti jätteiden 

ja erilaisten päästöjen sekä energian ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseksi. 

Tällaisen tavoitteellisen toiminnan ansiosta toiminnasta aiheutuvat ympäristövaiku-

tukset pienenevät ja kustannukset laskevat.  

EMAS- järjestelmä perustuu EU:n asetukseen N: o 1221/2009 ja se koostuu kan-

sainvälisen ISO 14001- ympäristöjärjestelmästandardin mukaisesta ympäristöjär-

jestelmästä sekä ympäristöraportista eli EMAS- selonteosta.  
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EMAS- organisaatio sitoutuu noudattamaan ympäristölainsäädäntöä, parantamaan 

jatkuvasti ympäristönsuojelun tasoa ja suostuu julkiseen raportointiin ympäristöasi-

oista. EMAS- järjestelmässä keskeisessä osassa ovat avoimuus ja ympäristötieto-

jen raportointi. EMAS- selonteon tietoja voidaan käyttää uskottavassa sidosryhmä-

viestinnässä sillä ne ovat aina vahvistettuja. Henkilöstön aktiiviseen osallistumiseen 

ympäristötavoitteiden saavuttamisen osalta kiinnitetään myös huomiota EMAS: ssa. 

EMAS- organisaatio saa käyttöönsä EMAS- sertifikaatin sekä EMAS- logon, joita 

voidaan käyttää viestinnässä.  

Kaikki EU:n ja ETA:n alueella toimivat yritykset ja muut organisaatiot sekä tietyin 

edellytyksin myös Euroopan unionin ulkopuolella toimivat organisaatiot voivat liittyä 

EMAS- järjestelmään. Jos organisaatiolla on useita toimipaikkoja EU- maassa, voi 

se hakea toimipaikoilleen yhteistä rekisteröintiä EU maassa, jossa yrityksen päätoi-

mipaikka sijaitsee tai sen EMAS- rekisteröintiä johdetaan. (EMAS- järjestelmä ja sen 

toteuttaminen.) 

ISO 14000 Ympäristöjohtaminen 

Kuvassa 3. on esitetty ISO 14000 standardisarjan sisältämät työkalut ympäristöjoh-

tamisen tueksi. ISO 14000 on ympäristöasioita käsittelevä standardisarja, joka tar-

joaa organisaatioille ympäristöjohtamisen tueksi ympäristöasioiden hallinnan työka-

lupakin.  

ISO 14000 sarjan standardeissa ja oppaissa käsitellään seuraavia aiheita:  

• ympäristöauditoinnit ja -tarkastukset 

• ympäristöjärjestelmät 

• ympäristönsuojelun tason arviointi 

• elinkaariarviointi 

• ympäristömerkinnät  

• tuotteiden hiili- ja vesijalanjälki 

• kasvihuonekaasupäästöjen hallinta 
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• ympäristöviestintä 

• materiaalivirtojen kustannusanalyysi 

• suunnittelun ja tuotekehityksen ympäristönäkökohdat 

• termit ja määritelmät 

(SFS RY.) 

 

Kuva 3. ISO 14000 Ympäristöjohtaminen (SFS ry). 
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3.3 Vastuullinen liiketoiminta 

Pohjolan (2003) mukaan ympäristövastuu tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että yrityk-

sen toiminta suunnitellaan toteuttamaan siten, että aineellisia resursseja, joita 

raaka-aineet ja energia ovat käytetään tarkoituksenmukaisesti ja lisäksi pyritään mi-

nimoimaan syntyvä jätteen määrä. Sosiaalisen vastuun keskeisimmät alueet ovat 

vastuullinen henkilöstöpolitiikka eli yrityksen henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimi-

nen ja heidän osaamisen tason ylläpito sekä lisääminen. Myös tuoteturvallisuus ja 

kuluttajansuoja luokitellaan sosiaaliseen vastuuseen. Nykyään on yhä tärkeämpää 

globalisoituvassa liike-elämässä, että käytössä ovat hyvät toimintatavat ja yhteistyö 

yritysverkostoissa. Yrityksen taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluvat kannattavuus, 

kilpailukykyisyys sekä toiminnan tehokkuus. Taloudellinen vastuu rajataan nykyään 

koskemaan yritystoiminnan osalta laadittuja viranomais- ja raportointimääräyksiä, 

joita ovat liikekirjanpito, tilinpäätös, tase- ja tuloslaskelmat. (Pohjola 2003, 15–16.) 

Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Toimiminen eko-

logisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla on kannattavaa, sillä näin 

yrityksen toiminta on pitkällä tähtäimellä kannattavaa ja kilpailukykyistä. Resurssi-

tehokkuus paranee jatkuvasti ja negatiiviset ympäristövaikutukset on minimoitu. 

Vastuullisuus on määriteltävä yrityskohtaisesti ja tiedettävä mitä se kulloinkin toi-

minnassa edellyttää. Määrittelemällä olennaisimmat vastuullisuuden osa-alueet voi 

yritys tunnistaa juuri itselleen tärkeimmät seikat ja näkökulmat.  

Taloudellisen vastuun päämääränä on pitää huolta yrityksen omasta kannattavuu-

desta sekä kilpailukyvystä, jotta yrityksen elinvoima säilyy pitkällä tähtäimellä. Ym-

päristövastuun tarkoituksena on tunnistaa toiminnan ympäristövaikutukset, lain-

säädännön noudattaminen, muutostarpeiden tunnistaminen sekä toiminnan jatkuva 

kehittäminen. Ympäristövastuuta toteutetaan kaikissa yrityksen prosesseissa: 

• energian, materiaalien ja luonnonvarojen säästävä käyttö 

• vesien, ilman sekä maaperän suojelu 

• jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätys 

• ilmastonmuutoksen torjunta vähentämällä kasvihuonepäästöjä 
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• ympäristöä säästävien ratkaisujen tarjoaminen asiakkaille: muille yrityksille, 

julkisille toimijoille tai kuluttajille ja kansalaisille 

Sosiaalisen vastuun määritelmänä ovat ne kaikki toiminnan vaikutukset, jotka koh-

distuvat ihmisryhmiin ja yhteisöihin. Näitä sidosryhmiä ovat esimerkiksi yrityksen 

oma henkilöstö, asiakkaat, paikalliset asukkaat, alihankkijat sekä kansalaisjärjestöt. 

Sosiaalisen vastuun tärkeä työkalu on sidosryhmävuoropuhelu, jonka tavoitteena 

on: 

• selvittää eri yhteisöjen odotukset yrityksen toimintaa kohtaan 

• tarjota sidosryhmille todenmukaista tietoa yritystoiminnan vaikutuksista sekä 

vastuullisuustyöstä 

• sidosryhmien asiantuntemuksen hyödyntäminen  

• uusien ratkaisujen löytäminen eri tahojen näkökulmien ja intressien yhteen 

soveltamiseen 

(Elinkeinoelämän keskusliitto.) 

Yrityksen ympäristöasioiden hallinta, niiden hoitaminen sekä kehittäminen edellyt-

tävät ympäristöjohtamista, eli tapaa jolla liitetään toiminnan ympäristöasiat johtamis- 

ja päätöksentekojärjestelmään. (Pohjola 2003, 37.) Yritysten ympäristöjohtamisella 

on erilaisia päämääriä, joita ovat strategiset, institutionaaliset ja eettiset. Monet tut-

kimukset ovat osoittaneet, että yritykset huomioivat toiminnastaan sekä tuotteistaan 

aiheutuvat ekologiset vaikutukset juuri näistä kolmesta syystä. Nämä eri päämäärät 

painottuvat eri tavalla riippuen yrityksestä ja tilanteesta. (Ketola 2004, 51.) 

Kuviossa 3. on esitetty, miten kestävän kehityksen mukainen vastuullinen liiketoi-

minta rakentuu yrityksessä. Yrityksen kestävän kehityksen mukaista toimintaa lin-

jaavat yrityksen arvot, visio ja valittu liiketoimintastrategia. Huomioitaessa kestävän 

kehityksen näkökulma yrityksen toiminnan linjauksissa, ovat ympäristövastuun 

määrittely sekä erityisesti sen toteuttaminen vankalla pohjalla liiketoiminnassa. Ym-

päristövastuun perusteet yrityksen ydinliiketoiminnassa sekä suhteessa sidosryh-

miin määrittelee liiketoimintastrategia, joka voi sisältää myös erikseen olevan ym-

päristöstrategian. (Pohjola 2003, 40.) 
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Kuvio 3. Kestävän kehityksen mukainen vastuullinen liiketoiminta (Johda Ympäris-
töasioita tehokkaasti, Pohjola 2003, 41). 

3.4 Ympäristönkäyttöä ohjaavat ohjauskeinot 

Ympäristön käyttöä voidaan ohjata viranomaistaholta sekä suorin että epäsuorin 

ohjauskeinoin. Ympäristönsuojelun suoria ohjauskeinoja ovat hallinnollisoikeudelli-

set kiellot, normit sekä luvat, joita säädellään laeilla. Epäsuoria ohjauskeinoja puo-

lestaan ovat erilaiset maksut, tuet ja verot. Niitä täydentävät lisäksi yritysten vapaa-

ehtoisesti toteuttamat ympäristöasioiden hallintajärjestelmät ja toimintaohjelmat ku-

ten EMAS- ja ISO 14001 -järjestelmät. 

Ympäristönsuojelulainsäädännöllä pyritään ennaltaehkäisemään ja minimoimaan 

haittoja, jotka kohdistuvat ympäristöön. Lisäksi myös monilla maankäyttöä sekä 

luonnonvarjoa koskevilla laeilla on usein jopa varsinaista ympäristölainsäädäntöä 

enemmän vaikutusta ympäristön tilaan. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä metsälaki 
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ovat esimerkiksi sellaisia, että ne ohjaavat keskeisesti muutoksia joita ihmiset luon-

nossa tekevät. Taloudellisen ohjauksen keinoja ovat muun muassa haittaverot- 

sekä maksut, tuet, pantit ja pakolliset tai vapaaehtoiset vakuutukset. Tärkeimpiä 

ympäristöveroja ovat energia- ja polttoainevero sekä jäteverot. (Rissa 2001, 112–

113.) 

3.5 Ympäristövaikutus ja arviointi 

Kaikella ihmisen toiminnalla on vaikutusta ympäristöön. Ympäristövaikutus sanalla 

viitataan usein ihmisen aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin eli ympäristöongelmiin. 

Ympäristöongelmia on ratkottu ainakin 1800- luvulta asti, kun alkunsa saivat esi-

merkiksi ilmanlaadun sekä vesistöjen suojelu. Ympäristöasioihin on kiinnitetty jatku-

vasti yhä enemmän huomiota 1900- luvun lopulta alkaen. Nykyään ympäristöongel-

miin on ratkaisuja eivätkä ne ole ainoastaan asioihin erikoistuneiden asiantuntijoi-

den käsissä, vaan myös eri alojen ammattilaiset ja kuluttajat sekä kansalaiset pys-

tyvät toiminnallaan vaikuttamaan ratkaisuihin.  

Ympäristövaikutukset voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin. Suoriin vaikutuksiin voi-

daan lukea esimerkiksi tehtaan piipusta tai auton pakoputkesta tulevat ilmansaas-

teet. Erityisesti teollisuudesta aiheutuvat suorat vaikutukset ovat nykyään rikkaissa 

teollisuusmaissa hyvin tiedostettu ja hallinnassa. Kaikilla toimialoilla muodostuu 

myös epäsuoria ympäristövaikutuksia, jotka saattavat olla paljon merkittävämpiä 

kuin suorat vaikutukset. Raaka-aineiden tuotannosta voi aiheutua myrkyllisiä jäte-

vesiä ja terveyshaittoja, jotka yltävät toiselle puolelle maapalloa. Kiinteistöjen läm-

mityksestä aiheutuu hiilidioksidipäästöjä, joilla on osansa ilmastoon vaikuttavassa 

monimutkaisessa prosessissa. Epäsuoria ympäristövaikutuksia on vaikeampi tie-

dostaa sillä ne tapahtuvat osittain näkymättömästi ihmiselle. (Ympäristövaikutuk-

set.) 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely laissa on säädetty siitä, miten ympäristö-

vaikutuksia mahdollisesti tuoviin hankkeisiin ja niiden muutoksiin tulisi puuttua, jotta 

ympäristövaikutukset voitaisiin pitää mahdollisimman pieninä. Ympäristövaikutuk-

sella tarkoitetaan tässä laissa sekä välillisiä että välittömiä vaikutuksia, joita aiheu-
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tuu hankkeen tai toiminnan vaikutuksesta sekä Suomessa ja sen ulkopuolella. Vai-

kutukset voivat kohdistua väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin, viihtyvyyteen; 

maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, kasvillisuuteen sekä eliöihin ja luonnon moni-

muotoisuuteen kuten erityisesti suojeltuihin lajeihin ja luontotyyppeihin. Lakia sekä 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan 3 §:n mukaan hankkeisiin ja 

niissä tapahtuviin muutoksiin, jotka todennäköisesti vaikuttavat merkittävästi ympä-

ristöön. (L 05.05.2017/252.) 

Jotta yritys voi hallita toimintaansa on sen tunnistettava tuotannosta ja tuotteista 

johtuvat ympäristövaikutukset. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmät kuten EMAS- 

asetus ja ISO 14001- standardi auttavat hallitsemaan ja kiinnittämään huomiota ym-

päristöasioiden hoitamiseen ja lisäksi niiden noudattaminen lisää kustannustehok-

kuutta sekä tehostaa raaka-aineiden, veden, energian käyttöä ja vähentää jätteiden 

muodostumista. (Rissa 2001, 136–137.) Perusperiaatteena näissä järjestelmissä on 

merkittävimpien ympäristönäkökohtien ja vaikutusten tunnistaminen sekä niiden 

hallinta, toiminnan dokumentointi ja säännöllinen arviointi. (Ketola 2004, 101.) 



42 

 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

Tutkimus oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullisen tutkimuksen lähtö-

kohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja kohdetta pyritään tutkimaan mahdolli-

simman kokonaisvaltaisesti. Yksi laadullisen tutkimuksen tyypillisistä piirteistä on 

se, että tiedonhankinta on kokonaisvaltaista ja aineiston kerääminen tapahtuu to-

dellisissa tilanteissa siten, että haastateltava voi tuoda esille omat mielipiteet ja nä-

kökulmat. Haastateltavat määrittivät itse sen, mitä halusivat kertoa ja miltä näkökan-

nalta halusivat tuoda vastaukset esille. Kohdejoukon valitseminen on laadullisessa 

tutkimuksessa tarkoituksenmukaista ja tutkimus toteutetaan olosuhteiden mukai-

sesti ja joustavasti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tavoitteena löytää tai paljas-

taa tosiasioita eikä todentaa jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2009, 160–161,164.) 

Tutkimustyyppinä opinnäytetyössä oli puolistrukturoitu haastattelu, eli haastattelu-

kysymykset oli laadittu etukäteen, mutta haastateltavat vastasivat niihin omin sa-

noin. Kysymykset käsittelivät kierrätystä, siivousmenetelmiä, elintarvikehankintoja, 

ruokahävikkiä, raaka-aineiden tehokasta käyttöä sekä keinoja ympäristökuormituk-

sen vähentämiseen. Kysymysten esittämisjärjestys oli valmiiksi mietitty ja ne esitet-

tiin jokaisessa haastattelussa samassa järjestyksessä. Haastattelukysymykset oli-

vat sähköisesti luettavissa haastattelutilanteissa, koska koimme sen helpoimmaksi 

tavaksi.  

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla ravintoloiden edustajia ja nauhoittamalla 

haastattelut. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja haastateltaviksi pyrittiin 

saamaan asiantuntevia ravintolan ammattilaisia, kuten ravintola-, vuoro- ja keittiö-

päälliköitä, joilla oli tarvittavaa tietämystä ravintolan toiminnasta. Aineistonkeruume-

netelmän avulla oli tarkoitus saada mahdollisimman kattavia tuloksia, ja tämän 

vuoksi päädyimme haastattelemaan ravintoloiden edustajia paikan päällä. Haastat-

telu on erityinen tiedonkeruumenetelmä, sillä siinä ollaan suorassa kielellisessä 

vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 

204). 
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Tutkimustulosten analysointi aloitettiin aineiston referoivalla litteroinnilla, jossa tutki-

mustuloksista eli ravintoloiden edustajien vastauksista tehtiin yhteenvedot kysymys-

kohdittain. Tämän jälkeen kirjattiin suoria sekä osittain referoituja lainauksia haas-

tateltavien vastauksista. Kaikki haastatteluvastaukset käsiteltiin anonyymisti eli tu-

loksissa ei tuotu ilmi, mistä ravintolasta mitkäkin vastaukset on saatu. Laadullista 

aineistoa on yleisesti tarkoituksena kirjoittaa puhtaaksi sana tarkasti. Litterointi voi-

daan tehdä koko kerätystä aineistosta tai voidaan valikoida esimerkiksi teema-alu-

eiden mukaisesti. Tavallisempaa on aineiston litterointi kuin päätelmien tekeminen 

suoraan nauhoista ja yleisesti tallennettua laadullista aineistoa on tarkoitus käsitellä 

sana tarkasti. Aineiston käsittelymenetelmäksi valikoitui referoiva litterointi, sillä tut-

kimusongelman kannalta ei ollut niin tärkeää kuinka yksityiskohtaisesti kielellinen 

samankaltaisuus säilyisi tutkimustuloksia analysoidessa. Aineiston litteroinnin tark-

kuuteen ei ole selkeää ohjetta, mutta ennen litteroinnin aloittamista on tiedettävä 

minkälaista analyysiä ollaan tekemässä ja aiotaanko analyysissä käyttää tietoko-

neille suunniteltua ohjelmaa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 222). 

 



44 

 

5 TULOKSET 

Kierrätys. Lähes kaikissa ravintoloissa kierrätettiin erikseen sekajäte, biojäte, me-

talli, lasi ja pahvi. Kahdessa ravintolassa laitettiin pahvit samaan kuin poltettava jäte. 

Rasvojen kierrätyksestä mainittiin erikseen yhdessä ravintolassa ja kerrottiin, että 

ne kerätään erikseen ja toimitetaan jatkokäsiteltäväksi. Kahdessa ravintolassa kier-

rätetään vielä edellä mainittujen lisäksi erikseen posliini. Muutamassa paikassa 

haastateltavat kertoivat kierrätyksen kuuluvan taloyhtiölle, mutta tarkensivat että oi-

keanlaisesta lajittelusta huolehditaan. Kierrätyksen osalta ei ollut lähes lainkaan 

poikkeamaa, vaan siitä huolehdittiin kaikissa ravintoloissa hyvin.  

No siis täälä esimerkiks salin puolella on erikseen biojäteastia sit he-
delmille ja sitte roskat tietysti niinku poltettava jäte menee omanaa keit-
tiössä sama homma ja sit alakerrasta löytyy erikseen metalli, lasi, pol-
tettavajäte, kaatopaikkajäte ja bioastia. 

…Meiltä löytyy tietysti sekajäte, sit meiltä löytyy biojäte meillä on tuola 
takapihalla astiat eriksensä sitä varten ja keittiössä on kaks erillistä as-
tiaa niille sit on lasinkeräys erikseen metallinkeräys erikseen et ne lai-
tetaan kans tonne taakse ja viedään sieltä sitte eteenpäin. Pullot menee 
totta kai omaan palautukseen Hartwallille ja pahville on oma keräyspis-
teensä tuola takapihalla. 

Noo meillähän menee biojätteet omaansa ja metallit ja posliinit ja lehdet 
ja että aika pitkälle pyritään kaikki kierrättämään että pahvit menee erik-
sensä. 

Laitteet. Ravintoloissa huolehdittiin laitteiden kunnosta ja niitä huollettiin jokseen-

kin, tasaisin väliajoin. Osalla ravintoloiden laitteista oli huoltosopimukset, joten ne 

käydään tarkastamassa säännöllisesti. Laitteista pyrittiin pitämään huolta ja niitä 

puhdistettiin säännöllisesti. Laitteiden huollossa oli kuitenkin ravintolakohtaisesti 

merkittäviä eroja ja joissain paikoissa ennakoitiin laitteiden mahdolliset syntyvät viat 

säännöllisellä tarkastuksella. Huomio kiinnittyi erityisesti siihen, että enemmän olisi 

voitu tehdä ennakoivaa huoltoa ja tarkastusta laitteille. 

Me ollaan iso firma et meillä huolehditaan siitä huollosta, ja ei meillä 
edes saa olla rikkinäisiä laitteita et se on vaarallista. 
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Jos niissä tulee jotain ongelmia niin sitte meillä on yhteystiedot että mi-
hinkä pitää soittaa ja kysellä. 

Kaikki ei oo omia vaan on esimerkiksi huoltosopimuksia niin sillonha 
niihin on sovittu niihin sopimuksiin että ne käydään tasasin väliajoin kat-
tomassa. 

Meillä uunit ja tollaset perus kylmälaitteet esimerkiks puhdistetaan pari 
kertaa vuodessa ja sitten uunit huolletaan kalkinpoistot ja nämä. 

…Niissä on aina se säännöllinen tarkastus siinä työskentelyn ohessa 
ja sitte, jos ilmenee jotain vikaa niin meidän oma huoltomies korjaa. 

Siivous. Suurimmalla osalla ravintoloista oli käytössä lattioiden pesu vesiletkulla 

menetelmä, mutta vettä pyrittiin käyttämään säästeliäästi. Eräässä ravintolassa ker-

rottiin, että heillä on uudet astianpesukoneet, jotka käyttävät vähemmän vettä ja ot-

tavat lämmön talteen. Joissain ravintoloissa siivous oli ulkoistettu käyttämällä ul-

koista työvoimaa, mutta keittiöllä lattioiden pesusta huolehdittiin kuitenkin itse. Ve-

siletkusiivouksen sijaan kahdessa ravintolassa oli käytössä koneellinen lattioiden 

puhdistus, jolloin vedenkulutus oli vähäisempää. Vain muutamassa paikassa oli 

käytössä ympäristöystävälliset pesuaineet siivoukseen. Useammassa ravintoloissa 

kerrottiin, että käytössä oli Carita -kuituliinat ja niiden käyttöä perusteltiin myös hy-

gieenisyydellä, koska liinojen vaihtovälit olivat lyhyet. 

Ainaki meillä on uudet tiskikoneet ne käyttää vähemmän vettä, sitte 
siinä otetaan lämpö talteen mitä tulee. 

Me ollaan kyllä pyritty käyttämään mutta sanotaanko ei se meiän tär-
kein filosofia oo että siivotaanko me ekologisesti se on kyllä tärkeempää 
että se on siivottu. 

No siivousosasto on sitte erikseen eli me ei ite siivota tässä mutta ta-
losta löytyy meidän ravintolasiivoojat, ja tietysti noi meidän lattianpesut 
hoidetaan koneellisesti eli se sitte säännöstelee sen veden määrän. Pe-
suaineet on kaikki vaihdettu ne on ympäristöystävällisiä eli pitäis olla 
periaatteessa myrkyttömiä täysin. 

…Yritetään tietysti käyttää silleen että annostus on kohdillaan, ettei sitä 
pesuainetta tuhlata mutta että letkulla pestään lattiat ja sitte meillä on 
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noita Carita kertakäyttöliinoja se on sitte kumminki hygieniakysymyski 
että minkämoiset siivousvälineet on. 

No ekologisesti sillä lailla et me ollaan tietoisesti valittu suomalaiset 
joutsenlipun alla olevat pesuaineet, eli meillä on Kiillon aineet ja se oli 
meille ratkaiseva tekijä siinä pesuaine valinnassa, että se on kotimaista 
ja sitte sieltä löytyy Joutsenmerkki. 

No meillähän on siis S-ryhmällä omat siivoojat ja sit ravintolasiivoojat 
Sokos Hotellin ravintolasiivoojat käy meillä siivoomassa ja mahdollisim-
man vedettömällä siivouksella et melkeen sitte joka ilta kyllä pestään 
mutta aika silleen yritetään minimoida se vedenkäyttö siinä kumminki 

Työntekijöiden tietämys ja oikeat tilausmäärät. Ravintoloissa oltiin yleisesti yhtä 

tietoisia lähialueesta, raaka-aineiden alkuperästä sekä toiminnasta kestävän kehi-

tyksen edistämiseksi. Asiakkaille osattiin kertoa raaka-aineiden alkuperästä, kuten 

mistä jokin liha on hankittu. Kysyttäessä raaka-ainetilauksista ravintoloissa kerrot-

tiin, että oikeat tilausmäärät pyritään huomioimaan ja kokemuksen kautta pystytään 

myös arvioimaan, miten paljon tarvitsee tilata. Mainittiin kuitenkin, että välillä voi silti 

olla vaikeaa arvioida paljonko tarvitsee tilata, kun tilaukset tulevat kaksi kertaa vii-

kossa ja pitäisi esimerkiksi tietää paljonko viikonloppuna menee ruokaa. 

Kyllä meillä tuntee ja sitte nythän muistaakseni lakimuutos jos ei oo 
vielä astunu niin meiän pitää näyttää kaikki tuotteet mistä ne on, kaikki 
tietää mistä on muutenki mutta ne pitää tulla asiakkaalle näkyviin mistä 
kaikki raaka-aineet on…Aika hyvin sitä oppii vuosien mittaan mitä 
enemmän on kokemusta kokilla nii sitä paremmin se pystyy arvioimaan-
kin myöskin sen paljonko pitää tilata. 

Meillä on sellanen infolappunen tai sellanen kansio minkä kaikki lukee 
et on kokilla ja salilla eri ja sit me jokainen työntekijä on kirjottanu et 
tietää mistä se Pancho Villa on lähteny aikoinaan. Ja sitten jos joku 
laittaa raksin et en tiedä niin sit se käydään läpitte…Pyritään, sinänsä 
vähän hankalaa kun täälä tulee kaks kertaa viikossa vaa kuorma ja sit-
ten nyt maanantaina pitäis tietää paljonko viikonloppuna menee, se on 
tosi hankalaa. 

Kokit paremmin tuntee sen raaka-aineen kun ne lukee aina sen paketin 
missä se tulee mut kyllä ny tietysti tarjoilijanki pitää osata kertoa, asiak-
kaita aika paljo nykypäivänä kiinnostaa mistä tavarat tulee…Se on tie-
tysti ympäristöasiaki mutta kukaan järkevä ihminen ei pysty pyörittään 
liiketoimintaa jos se tilailee päin helvettiä sitä tavaraa. 
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Joo meillä on tarkat puntarit käytössä että millä me pyritään sitä lautas-
hävikkiä kumoomaan ja sitte me käytetään annosmittoja että kaikki on 
samanlaista ja sillon se laatu pysyy hyvänä ja annoshävikki pysyy pie-
nenä. Käytetään sitte noita oikeita tilausmääriä, että pystytään sitten 
seuraamaan sitä varaston kiertoo ja minimoimaan sitä hävikkiä. 

Raaka-aineiden käyttö. Hankitut raaka-aineet käytettiin aina vanhimmasta uusim-

paan jokaisessa ravintolassa ja niiden järjestyksestä kylmiöissä pidettiin huolta.  Jos 

tuotteet olivat pääsemässä vanhenemaan, niitä pystyttiin hyödyntämään paikan mu-

kaan eri tavalla. Yhdessä ravintolassa pystyttiin tarvittaessa käyttämään muuten 

vanhentuvat raaka-aineet lyhyellä varoitusajalla siten, että koko illan menu muuttui 

jonkin verran. Useammassa ravintolassa kerrottiin, että tuotteita voitiin pakastaa ja 

käyttää myöhemmin lounaalla. Eräässä ravintolassa mainittiin, että muista yksi-

köistä voitiin myös tiedustella tarpeen tullen, olisiko heillä tuotteille käyttöä, jos huo-

mattiin, että oli pian vanhenemassa suurempi erä jotain tuotetta, jota ei ehdittäisi 

itse käyttämään. 

Joo vanhimmat ensi ja uudemmat lopuksi ja jos on menossa niin sit 
tietysti no lounaspöytään pystyy laittaan pois saadaan hävikkiä mini-
moitua ja mahdollisesti jos tulis jotenki niin kampanjan kautta mutta ei 
meillä oikeen meillä on hyvä ruokakate et meillä menee vähän roskiin. 

…Nii se on yhtä tärkeetä että ei tilaa liikaa koska sit se vanhenee. Meillä 
on semmonen meny et me pystytään vaihtamaan sitä jopa illaksi tai 
samana päivänä, että pystytään käyttämään pois vanhaa. 

Joo siis tuol on aika selkee systeemi kylmiössä ja pakastimessa mitkä 
on niitä vanhimpia päiviä ja sitte se on kuormanpurun hommaa että se 
laittaa ne oikeinpäin…Lihoissa saattaa tulla mutta ei hirveesti oo tullu 
mihnää muis tuotteissa ainakaan mun aikana täälä et sitte lihat vaa pa-
kastetaan ja sit ne käytetään sulatetaan sieltä ja sit aika usein käytetään 
lounaalla. 

Se on ihan kustannustehokkuus kysymyski että käytetään ne vanhim-
mat tuotteet ensin ja sitten jos huomataan että siellä on menossa van-
haksi jotain tuotteita niin sitten ne pakastetaan tai sitte kysytään meiän 
muista yksiköistä että oisko käyttöö. 

Ylijäämäruoka. Buffet hävikki oli melko vähäistä eikä toimenpiteille sen vähentä-

miseksi ollut tarvetta. Kahdessa ravintolassa kerrottiin, että jos lounaalta jäi ruokaa, 

se pystyttiin myymään eteenpäin ResQ-sovelluksen kautta. Osalla ravintoloista ei 
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ollut mahdollisuutta hyödyntää ResQ-sovellusta, sillä heidän toimintansa oli enem-

män iltapainotteista tai heillä ei ollut lounasruoan tarjoilua buffet muodossa, vaan se 

tarjoiltiin lautasannoksina. Kaksi ravintoloista oli täysin iltaravintoloita ja heidän val-

mistamansa ruokamäärät niin tarkkaan mietittyjä sekä lähes kokonaan ennalta tie-

dossa, ettei ruokahävikkiä muodostunut juuri nimeksikään. 

Meillä ei ole sellaista käytäntöä eikä meillä yleensäkään, jos niin kun 
lounasta ajatellaan ne tuotteet meillä menee muutenkin alacartessa 
niitä, niin me tehdään, kun me ollaan alacarte ravintola niin me ei tehdä 
buffaa niin se tavallaan menee mitä me tehdään niin sit ei tuu sellasia 
että nyt meillä on annoksia ylimääräisiä että vois halvalla myydä sitten. 

…Tiedetään kyllä kuinka paljon lounaalla käy ja me laitetaan ResQ:n 
vaan. 

…Meillä on ResQ-palvelu käytössä ja siihen ei joka päivä välttämättä 
jää. Henkilökunnalla on mahdollista ottaa lounasta mukaansa, jos ha-
luaa päivän päätteeksi…Väkimäärä on aika semmonen vakio niin ei 
siitä ihan hirveesti jää ylitte tai toki sitten, jos on jotain mitä pystyy hyö-
dyntämään niin käytetään se sitten seuraavalle päivälle tai sitten pa-
kastetaan niin pystytään sitten käyttään myöhemmin. 

Reseptimäärät ja menekin tarkkailu. Lounasruoan valmistukseen oli jokaisessa 

sitä tarjoilevassa paikassa käytössä oikeat reseptimäärät ja menekin tarkkailusta 

pidettiin huolta. Ruokahävikki punnittiin ja muutenkin pidettiin huolta siitä, miten pal-

jon ruokaa valmistettiin. Kaikissa ravintoloissa oltiin melko hyvin tietosia siitä, miten 

paljon lounaalla yleensä käy asiakkaita ja paljonko ruokaa menee. Buffetruoan hä-

vikin vähentämiseen ei ollut missään ravintolassa tarvetta, sillä hävikki oli niin vä-

häistä, ettei toimenpiteille sen pienentämiseksi ollut tarvetta. 

Ei meillä oo mitään, että me saadaan niinku ite valita mitä me laitetaan 
lounaalle. Täällä käy aika paljon miehiä lounaalla, ettei mitään kasvis-
ruokaa voi laittaa että täällä on vähän vakiintunut ne lounasruoat. 

Joo meillä jokainen tarjoilijakin on velvollinen sen katsomaan, että onko 
oikeat annosmäärät kyseessä ja siis tarkat reseptimäärät että kuinka 
paljon lounasruokaa tulee valmistaa ja mikä se menekki on et meillähän 
tulee kaikki lautasannoksina, että meillähän ei sillä lailla synny sitä hä-
vikkiä, että ei muuta kun se lautashävikki…Ei meillä oikein oo sitä buf-
faa et meillä on vaan toi salaattipöytä et se hävikki on aika minimaalista 
mitä sitä sitten jää. 
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…No me joka päivä kirjataan aina et paljonko meillä menee lounasan-
noksia ja päivästä toiseen meillä käy vakiasiakkaita jatkuvasti, että siitä 
pidetään kirjaa et paljonko sitä menee ja reseptiikka vähä vaihtelee 
meillä et ei ihan oo semmonen kiertävälista jonkin sortin pohja siellä on 
olemassa mut sit justiin jos tällä viikolla on jääny jotain makkaroita kau-
heesti yli niin seuraavalla viikolla meillä voi olla pyttipannua ruokana. 

Annosten laatu ja kasvisvaihtoehdot. Annosten laatu pyrittiin pitämään hyvänä ja 

tasalaatuisena kaikissa ravintoloissa, jotta vältyttäisiin hävikiltä. Toki siihenkin ve-

dottiin, että eihän asiakkaita kävisi enää samalla lailla, jos ei annosten laatua pidet-

täisi hyvänä. Tuotteita tarkkaillaan aistinvaraisesti ja jätetään käyttämättä, jos huo-

mataan että se ei ole käyttökelpoista. Kaikissa ravintoloissa oli saatavilla kasvis-

vaihtoehtoja ja useimmat ruoat olivat muunneltavissa kasvisvaihtoehdoiksi tai jopa 

vegaanisiksi. Ravintoloissa kerrottiin valmistettavan itse muun muassa falafel- ja 

kasvispihvejä. Kahdessa ravintolassa oli saatavilla laajempia kasvisruokamenuko-

konaisuuksia. 

Todellaki se on mun tärkein työ…Joo on ite tehtyjä falafelpihvejä ja sitte 
on eri kasvisvaihtoehtoja että on tacoja ja sitte on salaatin muodossa. 

Niihin on sitten ihan reseptiikat ja annoskortit niis nyt pitää noudattaa 
toki sit lounaalla on eri…On ja myös vege vaihtoehtoja. 

…Kyllä, ja taas ei oo ehkä niin hävikki se ensimmäinen ajatusmaailma 
mikä siinä on vaan se, että vaikkei hävikkiä tulisi mut jos sä myyt pas-
kaa niin todennäköisesti se asiakasvirta vähän pienenee, mutta ympä-
ristön näkökulmasta jos tietysti tätä ajatellaan niin totta kai. 

…On ja sitten myös semmosia, jotka ei oo kasvisvaihtoehtoja itsessään 
niin on muutettavissa sitte et lähes kaiken tuolta saa sit kasvispihvillä 
esimeriksi jos haluaa. 

On aina kasvisvaihtoehtoja ja meillä on sitte myös tää seittemän ruoka-
lajin meny jonka aina pystyy saamaan kasvisvaihtoehtona. 

Löytyy kasvisburgeria ja kasvissalaattia sitte on noita Meksikon tortilloja 
ja me tehdään itte kasvispihvit. 

Joo kyllä se on yks tärkeimpiä…Joo on, kokoajan on kasvisruokameny 
neljä ruokalajia ja enemmän ollaan menty siihen että se on jo suoraan 
vegaaninen. 
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Joo totta kai ja sehän on asiakkaanki etu sitte että se pysyy se tuote 
aina samanlaisena ja sitte että se laatu…On meillä useempi kasvisvaih-
toehto. 

Jäähdytys ruoanlaitossa. Lähes jokaisessa ravintolassa kerrottiin olevan käytössä 

jäähdytyskaappi ja ruoat pystyttiin jäähdyttämään vaaditussa ajassa haluttuun läm-

pötilaan. Yhdessä paikassa ei ruokien jäähdyttämiselle ollut tarvetta, sillä ruokaa 

valmistettiin vain tarvittava määrä tilauksesta ja se tarjoiltiin saman tien valmistuk-

sen jälkeen. 

Meillä on jäähdytyskaappi joka jäähdyttää tuotteet oliko se alle kol-
messa tunnissa haluttuun lämpötilaan. 

…Me tehdään eniten illalle elikkä me ei tarvita jäähdytyskaappia, kun 
kaikki ruoka tehdään aina tilauksesta. 

Jäähdytys on huomioitu siten että Eviralla on ohjearvot mitä käytetään 
ja sit meillä on jäähdytyskaappi sitä varten, mikä sitte niinkun et esimer-
kiks jos kastike tehään nii sit se jäähdytyskaapin kautta mahollisimman 
nopeesti kylmäks. 

…Meiltä löytyy jäähdytyskaappi minkä kautta sitte kaikki kastikkeet ja 
ylikypsennettävät lihat sun muut jäähdytetään. 

…No meillä on jäähdytyskaappi käytössä. Jäähdytys nopeasti ja oikein 
ja sen jälkeen sitte säilytys ilmatiiviissä astiassa. 

…Meillä on omat jäähdytyskaapit ja kun valmistetaan ruokaa niin sitten 
jäähdytetään nopeasti tiettyyn lämpötilaan. 

Ympäristökuormitus. Monessa ravintolassa oli otettu käyttöön menetelmiä, joilla 

pyritään vähentämään ympäristökuormitusta. Muovipillit oltiin useassa paikassa 

joko vaihdettu tai vaihtamassa biohajoaviin vaihtoehtoihin. Muutamassa ravinto-

lassa oli myös vaihdettu, tai vaihtamassa take away-rasiat pahvisiin. Oikeanlainen 

kierrätys ja sen noudattaminen nähtiin myös tärkeänä keinona vähentää ympäristö-

kuormitusta. Hävikin huomioiminen ja vähentäminen mainittiin lisäksi yhtenä tär-

keimmistä tekijöistä ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Rajoittavana nähtiin 

se, että ketjuravintoloissa on osittain hankalaa vaikuttaa ympäristöasioihin, kun toi-

minnan ohjaus ja päätöksenteko tapahtuu ylemmällä tasolla ja muutosten aluille 
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saanti ja toteuttaminen saattavat olla monimutkainen ja hidas prosessi. Kahdessa 

ravintolassa kerrottiin, että heillä on koko yrityksen toiminta suunniteltu siten, että 

toimitaan ympäristönäkökulmaa ajatellen ja suositaan lähituottajia sekä mennään 

kausiajattelun mukaan. 

No ainaki koko ketju lähti nyt siihen et muovipillit otetaan pois tämän 
vuoden aikana, sitte meillä on sellaset biohajoavat pillit ja kaikki muu 
sellanen kerttistavara on sellasta biohajoavaa niinku meillä on pahviset 
take away-rasiat esimerkiks jotka me ollaan jo otettu käyttöön. 

…No kyllä se kuuluu eniten siihen hävikkiin ja sittenhän on täälä kans 
hyvä se, että esimerkiks kaikki jätehuolto on järjestetty monelle yrityk-
selle, joten se minimoi sitä ympäristön kuormitusta. 

Esimerkiks nuo kertakäyttöpillit eli ne vaihtuu ekologisempiin pilleihin. 
Meillä ei oo enää niitä muovipillejä. Mutta kyllähän siis ketju koko ajan 
yrittää että olis ekologisempia mutta aika huonosti on niinku mitään 
mahdollisuuksia. 

Muovi on semmonen mitä on pikkuhiljaa lähössä pois kokonaan et esi-
merkiks pillit ja tikut nii ei oo meillä enää muovisia et ne on paperista 
ainut taitaa tällä hetkellä olla take away astioissa on jonku verran niitä 
ei ihan nollaksi oo ainakaan vielä saatu. 

No ne pillit on yks ja sitte kierrätys. 

No kyllä me ollaan niinku alusta asti puhuttu siitä vihreestä jalanjäljestä, 
joka meille on niinkun tärkee, että me otetaan suoraan tiloilta aika pal-
jon, ei käytetä välikäsiä tukkuja siinä välissä vaan käytetään suoraan 
tiloja ja sillä lailla, että me esimerkiksi nyt kevään aikana suunnitte-
lemme oikeestaan tässä maaliskuun aikana että mitä meidän viljelijät 
laittaa maahan että mitä me sitoudutaan käyttämään. 

…No tietysti sillä oikeenlaisella ostamisella, että vähennetään sitä hä-
vikin syntyä, ja sitte me kierrätetään ja pyritään niinku kaikessa huomi-
oimaan sitä sellasta kestävää…Ja muovipilleistä ollaan luopumassa 
ihan kokonaan. 

Raaka-aineiden tehokas käyttö. Kysyttäessä miten ruokalistasuunnittelussa nä-

kyy raaka-aineiden tehokas käyttö, oli se lähes kaikissa ravintoloissa erittäin hyvällä 

mallilla ja ravintoloiden ruokalistat olivat suunniteltu siten että ruoissa oli hyödyn-

netty samoja raaka-aineita. Vaikka ketjuravintoloissa ei ollut työntekijöiden vastuulla 
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suunnitella ruokalistoja, olivat ne ylemmältä taholta suunniteltu pitkälti siten että pys-

tyttiin käyttämään monissa ruoissa samoja raaka-aineita. Kahdessa ravintolassa 

raaka-aineiden kokonaisvaltainen käyttö oli täysin omaa luokkaansa, kuten ruhoista 

hyödynnettiin kaikki osat, esimerkiksi luut käytettiin liemiin ja kastikkeisiin, jotka val-

mistettiin itse. Yhdessä ravintolassa kerrottiin, että kun keittiöllä käytettiin kikher-

neitä, eivätkä he tarvinneet niiden lientä, voitiin se hyödyntää baarin puolella drink-

keihin koska kikherneiden liemi toimii samalla tavalla kuin kananmunan valkuainen. 

…No silleen että käytetään samoja tuotteita useammassa ruoassa, 
ettei tilata vaan yhtä tuotetta sitä varte että se menee vaa yhessä an-
noksessa. 

…Jos tilataan esimerkiksi 54 lammasta, niin niistä käytetään kaikki osat 
että esimerkiksi luista tehdään liemet…Menytä pystytään muuttamaan 
nopealla varoitusajalla. 

Esimerkiksi grillikasviksiin tulee parsaa niin ne parsan kannat käytetään 
kasvispihveihin…Tosi paljon menee samoja raaka-aineita kuten papri-
kaa ja tomaattia melkeen joka annokseen. 

Ruokalistasuunnittelusta oon vähän huono sanoon koska meillä ei sitä 
itse tehdä. No lounas on tietysti semmonen mihin voidaan vaikuttaa 
mutta lähtökohtasesti niin että et jos jotain suunnitellaan, niin pyritään 
siitä olemassa olevasta raaka-aineesta tekemään reseptin kautta uusia 
tuotteita eikä niin että pitäis tilata mahdollisimman montaa erilaista. 

…No ruokalistat tulee ketjun puolesta…Samaa raaka-ainetta tulee mo-
neen eri ruokaan mutta vähän eri muodossa. 

…No kyllä siis mehän pyritään käyttämään koko ruho hyväksemme, nyt 
meillä on poroa esimerkiksi listalla, nii meillä on poroa joko kahdella tai 
kolmella tavalla meillä on sielä fileetä sitte entrecoteta eli niskaa sitte 
on sellanen prässätty rillette siihen käytetään sitte muut leikkolihat. Luut 
paahdetaan ja tehdään niistä liemiä ja kastikkeita. 

…No meillähän on silleen että me ei suunnitella, että ketjultahan tulee 
siis noi ruokalistasuunnittelut mutta sitte tässäki listassa huomaa että 
on tehokkaasti käytetty tiettyjä raaka-aineita useampaan kertaan eri an-
noksissa. 
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Sesonki- ja ympäristömerkkituotteet. Sesonkituotteiden ja ympäristömerkein va-

rustettujen tuotteiden suosiminen oli yksityisille yrityksille helpompaa koska heillä 

on vapaus päättää mitä tuotteita he tilaavat. Ketjuravintoloissa puolestaan oli ylem-

pää määrättyä, mitä tuotteita tulee käyttää ja mistä ne tilataan eivätkä työntekijät 

voineet vaikuttaa siihen mitä tuotteita valitaan käytettäväksi. Lounasruokien osalta 

kerrottiin kuitenkin olevan mahdollisuuksia valita sesongin mukaisia tuotteita. Vain 

yhdessä ravintolassa kerrottiin, että heillä on käytössä ympäristömerkki pesuaineet. 

Varmasti se on silleen, ku me ollaan iso ketju nii mun ei tarvi silleen 
miettiä sitä hirveesti sitä että uskon aika vahvasti. 

Lounaalle saadaan käyttää aika hyvin sesonkituotteita. 

…Ei voida vaikuttaa siihen mitä tuotteita tilataan, että se tulee sen mu-
kaan mistä tilataan ja mitä on saatavilla.  

…No listalla ei oo hirveesti ala carte annoksissa siihen mahdollisuutta 
koska ne tulee sieltä ketjun päästä mutta sitte taas lounaspöytään pys-
tytään ottaan sesongin mukaan. 

…Ympäristömerkki pesuaineita käytetään ja kausiajattelu koko toimin-
nan runkona eli käytetään sitä mitä milloinkin on saatavilla.  

…No sillä lailla menee taas aika pitkälti ketjun mukaan että me ei niihin 
pystytä sitte vaikuttamaan oikeestaan. 

Lähituottajat ja kuljetusten järkeistäminen.  Lähituottajia hyödynnettiin mahdolli-

suuksien mukaan ja esimerkiksi lihat ja kalat pyrittiin tilaamaan kaikissa ravinto-

loissa niin läheltä kun pystyi. Ketjuravintoloilla ei ollut vapauksia tilata tuotteita lähi-

tuottajilta, mutta muun muassa perunoita ja lihaa tilattiin läheltä. Tilaukset tulivat 

lähes kaikkiin ravintoloihin kaksi kertaa viikossa, ja kuljetukset oli järkeistetty niin 

että samassa kuormassa tuli muihinkin ravintoloihin tilauksia. Kahdessa ravinto-

lassa suosittiin kaikessa lähituottajia niin paljon kuin mahdollista. 

Kyllä mä yleensä otan kalat jos mä pystyn, ne on paljo tuoreempiaki 
sitte täältä läheltä…Sille mä en voi mitään että tulee miten tulee. 
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…Ei käytetä mitään ulkomaista kalaa tai lihaa, ainut on äyriäiset koska 
niitä ei ole saatavilla täälä. Kotimaista ilmakuivattua kinkkua, itse teh-
dään jonkin verran juustoja ja lähituotantoa niin paljon, kun on mahol-
lista. Käytetään vain kotimaisia pienpanimotuotteita oluet, lonkerot, sii-
derit. Hyödynnetään lähituottajia niin paljon kuin mahdollista…On 
sovittu että tilaukset tulevat tiettyinä päivinä ja että samalla tulee myös 
muille yrityksille tilaukset. 

Perunat meille tulee Laihialta. HK:lta meille tulee kaikki lihat ja sitte tu-
kusta tulee kaikki muut. Et se ois kyl ihan kiva jos olis niinku läheltä 
mutta sitte se tarkottais sitä että koko ketjun pitäis muuttua. Tukusta 
saadaan hyvityksiä sitä mukaan mitä tilataan…Kuljetusten ympäris-
töystävällisyyteen ei voida vaikuttaa mutta tilaukset tulevat kaksi kertaa 
viikossa. 

…Ei pystytä tilaamaan lähituottajilta mutta käytetään Atrian tuotteita. 
Pyritään että me tilattais samalle päivälle ku naapuri tilaa et se tulis mo-
lempien kuorma yhellä ajolla eikä niin että meille tuodaan yhtenä. 

…Perunat tulee Heinilästä mutta muuten ei hirveesti että meillä tulee 
tukun kautta…Kuljetusten ympäristöystävällisyyteen ei voida vaikuttaa 
koska tilaukset tulevat monesta eri paikkaa ja tilaukset tulevat tiettyinä 
päivinä. 

…Lähituottajia suositaan kaikkien elintarvikkeiden osalta…Meille tulee 
kerran viikossa pääkuorma ja sitten pyritään yhteiskuljetuksiin, että sa-
massa kuljetuksessa tuodaan eri tuottajien tuotteita. 

Ei pystytä tilaamaan lähituottajilta mutta Atrialta tulee joitain lihoja, että 
sitten se on ihan läheltä…Meillä tulee keskitetysti, kuormapäivät on 
kaks kertaa viikossa ja sitte sillenhän niinku, että sillon meidän kuorma-
miehelläkin on useampi meidän ravintola mihinkä hän toimittaa sen ta-
varan. 

Tärkeimmät tekijät kestävän kehityksen kannalta. Tärkeimmät tekijät kestävän 

kehityksen kannalta olivat monessa paikassa oikein järjestetty kierrätys sekä muo-

vin määrän vähentäminen luopumalla muun muassa muovipilleistä. Kahdessa ra-

vintolassa koko toiminta perustui kestävien periaatteiden mukaan toimimiseen sekä 

sesonkituotteiden käyttöön, jolloin toiminta on laaja-alaisesti kestävää. Hävikin pie-

nentäminen nähtiin myös isona tekijänä, koska se näkyy niin konkreettisesti työnte-

kijälle ja on samalla rahaa pois yritykseltä mitä enemmän joudutaan heittämään 

pois. 
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…Mehän ajatellaan koko ajan, miten voidaan olla luontoystävällisiä ja 
lajitellaan jätteet oikeen. Hävikin minimoiminen on iso asia koska se on 
meiltä rahaa pois. 

Tärkein on se että ymmärtää raaka-aineet ja ympäristön…Kiinnitetään 
huomiota siihen missä oloissa esimerkiksi eläimet ovat saaneet olla. 

…Muovipillien vaihtaminen ekologisempiin ja oikeanlainen kierrätys. 

…Hävikin pienentäminen on varmaan se isoin, kun se on työntekijälle 
se näkyvin, että miten siihen pystyy vaikuttamaan. 

…Kyllä se varmaan toi roskien lajittelu, koska sitä roskaa tulee aika 
paljo ja sitte pillien vaihtaminen ekologisiin vaihtoehtoihin. 

…Kausiajattelu eli satokausikalenterin hyödyntäminen siinä, että käy-
tetään aina tuoreita raaka-aineita, kun niitä on saatavilla, sitte lähellä 
tuotettu ruoka ja sen järkevä logistiikka. 

…Kierrätys ja elintarvikkeiden ostotoiminta ja pillien vaihtuminen pape-
risiin. 

Tuotteiden elinkaaren huomioiminen. Kysyttäessä tuotteen elinkaaren huomioi-

misesta, ei suurimassa osassa ravintoloista pystytty vaikuttamaan siihen mistä tuot-

teet tilattiin, koska ne täytyi tilata tietystä tukusta ja saatavilla oli rajatut tuotevaihto-

ehdot. Yksityisyrityksissä pystyttiin kiinnittämään paremmin huomiota tuotteiden 

elinkaareen ja valitsemaan lähellä tuotettua. Kaikkia tuotteita ei tietenkään pystytä 

tilaamaan läheltä, vaan esimerkiksi paprikoita on pakko tilata ainakin suurimman 

osan vuodesta kauempaa. Kaikissa ravintoloissa suosittiin Suomalaisia vihanneksia 

silloin kun niitä on saatavilla. 

…Ei pystytä vaikuttamaan tuotteiden elinkaaren huomioimiseen mutta 
varmaan noin 90 prosenttia käytettävistä tuotteista on suomalai-
sia…Australiasta tilataan lampaanlihaa koska se on maailman pa-
rasta…Saatavuuden mukaan tilataan niin läheltä kuin pystytään, vuo-
denajasta riippuen. 

…Pystytään valitsemaan tuotteet niin läheltä kuin mahdollista ja kiinnit-
tämään huomiota niiden elinkaareen. 
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…No meillä nyt on lähinnä noi tukusta ja sit perunat tulee meille Laihi-
alta. Kesällä tulee tukusta suomalaisia kasviksia ja HK:lta lihat, että kui-
tenki Suomesta tilataan. 

Se riippuu ihan että mitä tuotteita ketjunohjaus on valinnu meille ja 
mistä kautta ne tulee, että me ei niinku itte tavallaan tietoisesti voida 
ihan hirveesti siihen niinku vaikuttaa. 

…Tilataan vain lähellä tuotettua ja mietitään tarkkaan mistä tilataan ja 
milloin tilataan. 

Mitä sielä muualla välillä tapahtuu niin siihen me ei hirveesti pystytä ite 
vaikuttamaan. Vastuullisuus päätökset tehdään ylemmällä tasolla. 
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6 YHTEENVETO KESTÄVÄN KEHITYKSEN MALLIIN 

VERRATTUNA 

Kestävän kehityksen malli johon haastatteluiden tuloksia verrataan, on tehty teori-

assa käsiteltyjen ravintolan ympäristökuormitusta kuvaavien tekijöiden pohjalta. 

Osa-alueet, joilla ravintolan keittiössä pystytään vaikuttamaan toiminnasta johtu-

vaan ympäristökuormitukseen ovat energia, vesi, hankinnat, ruokalistasuunnittelu 

ja jätteet. Näihin tekijöihin sisältyviä käytännön vaikuttamisen menetelmiä puoles-

taan ovat esimerkiksi kierrätyksen organisointi ja lajittelun noudattaminen, siivous-

menetelmien valinnat, laitteiden ennakoiva huolto, raaka-aineiden tehokas käyttö 

sekä lähituottajien huomioiminen tilauksissa. 

Kaikissa ravintoloissa kierrätys oli hyvällä tasolla ja ravintoloissa kierrätettiin biojäte, 

metalli, lasi, pahvi ja sekajäte. Tulosten perusteella voidaan todeta, että asianmu-

kaisesta kierrätyksestä pidetään ravintoloissa erityisen hyvää huolta ja kaikki jätteet 

lajitellaan erikseen. Jätteiden muodostumista ei voida täysin ehkäistä keittiössä, jo-

ten on tärkeää, että henkilöstö on motivoitunut lajitteluun ja kierrätykseen. Kierrä-

tyspisteissä on oltava asianmukaiset ja toimivat keräysastiat jokaiselle jätelajik-

keelle sekä selkeät lajitteluohjeet. (Ekocentria 2012, 8.) Erityisesti muovijätettä py-

rittiin vähentämään siirtymällä muovipilleistä ekologisiin vaihtoehtoihin ja vaihta-

malla take away-rasiat pahvisiin. 

Laitteita kerrottiin huollettavan ja puhdistettavan säännöllisesti. Osalla ravintoloista 

huoltosopimuksia laitteille ja niillä ennakoitiin syntyviä vikoja. Verrattaessa kestävän 

kehityksen malliin (liite 3) ravintoloissa tulisi kiinnittää enemmän huomiota laitteiden 

ennakoivaan huoltoon suosimalla huoltosopimuksia. Ennakoivalla huollolla voitai-

siin välttyä paremmin mahdollisilta syntyviltä vioilta. Laitteiden kunnolla, huoltami-

sella ja niiden oikealla sijoittelulla sekä työtavoilla pystytään säästämään kuitenkin 

jopa puolet laitteiden käyttämästä energiasta. (Alkio-opisto.) 

Ravintoloissa oli siivouksessa eroavaisuuksia sekä myös eniten parannettavaa tu-

losten perusteella. Suurimmalla osalla ravintoloista oli käytössä lattioiden pesu ve-

siletkulla ja muutamassa paikassa siivous oli ulkoistettu käyttämällä ulkoista työvoi-
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maa, mutta keittiön siivouksesta ravintolat huolehtivat itse. Siivousmenetelmien tu-

lisi olla kestäviä ja pitäisi pyrkiä vedettömämpään siivoukseen. Lisäksi pesuaineet 

olisi hyvä vaihtaa ekologisempiin ja myrkyttömiin vaihtoehtoihin, kuten kestävän ke-

hityksen mallissa (liite 3). Siivousmenetelmät korostuivat eniten koska niissä suosi-

taan vielä runsaasti vettä kuluttavia menetelmiä, vaikka nykyään on saatavilla paljon 

siivousvälineitä ja eri menetelmiä, joilla pystyttäisiin vähentämään veden käyttöä 

merkittävästi. Siivouksessa olisi hyvä käyttää mikrokuituliinoja ja suosia siivousme-

netelmiä, jotka kuluttavat mahdollisimman vähän vettä. (Ekocentria 2012, 8.) 

Työntekijät olivat lähtökohtaisesti yhtä tietoisia ravintolan lähialueesta, raaka-ainei-

den alkuperästä sekä ravintolan toiminnasta kestävän kehityksen edistämiseksi. Tu-

losten perusteella raaka-ainetilauksia tehtäessä ravintoloissa pyritään huomioimaan 

oikeat tilausmäärät, vaikka välillä ne ovatkin haasteellisia arvioida, koska tilaukset 

tulevat kaksi kertaa viikossa eikä aina voi tietää paljonko esimerkiksi viikonloppuisin 

menee ruokaa.  

Ravintoloissa pidettiin huolta kylmiöiden järjestyksestä ja siitä ettei tuotteita pääs-

tetty vanhenemaan käyttäen ne aina vanhimmasta uusimpaan. Jos tuotteita oli kui-

tenkin pääsemässä vanhenemaan, kerrottiin muutamassa ravintolassa niitä käytet-

tävän lounaalla tai pakastettiin. Yhdessä ravintolassa pystyttiin tarvittaessa muuta-

maan illaksi koko menua, jos täytyi saada käytettyä pois pian vanhenevia tuotteita. 

Tulosten mukaan buffet hävikki oli ravintoloissa vähäistä, joten toimenpiteille sen 

vähentämiseksi ei ollut tarvetta. Kahdessa ravintolassa oli kuitenkin käytössä ResQ-

sovellus, jossa pystyttiin myymään ylijäämäruokaa eteenpäin. Osa ravintoloista 

toimi vain iltaravintolana, joten buffet hävikkiä ei syntynyt ja ruoka tarjoiltiin lautasan-

noksina.    

Kaikissa ravintoloissa oli tuloksien perusteella käytössä oikeat reseptimäärät lou-

nasruoan valmistukseen ja menekin tarkkailusta pidettiin huolta. Ruokahävikkiä 

tarkkailtiin punnitsemalla ja reseptimäärät pystyttiin arvioimaan hyvin asiakasmääriä 

seurailemalla. Ruokahävikkiä ei missään ravintolassa kerrottu muodostuvan kovin 

paljoa. Tietenkin valmistushävikkiä ja lautashävikkiä kerrottiin tulevan jonkin verran, 

mutta esimerkiksi lounaalta ruokahävikkiä ei jäänyt juurikaan, ja jos jäi, pystyttiin 

ruokaa myymään ResQ-sovelluksen kautta eteenpäin. Muodostuvan hävikin määrä 
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oli niin pientä, ettei toimenpiteille sen vähentämiseksi ollut tarvetta. Tämä on tär-

keää, sillä koko elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki on jopa 25-50 prosenttia. 

Ammattikeittiössä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa jätteiden vähentämiseen 

koska on mahdollista hallita koko prosessia tilauksesta asiakkaalle saakka. (Eko-

centria 2012, 8.) 

Kaikissa ravintoloissa annosten laatu pidettiin tasaisena ja hyvänä. Kaikissa ravin-

toloissa oli saatavilla kasvisruokavaihtoehtoja ja joissain paikoissa myös valmistet-

tiin itse falafel- tai kasvispihvejä. Kasvisannoksista saatiin jopa vegaanisia tarvitta-

essa ja kahdesta ravintolasta oli mahdollista saada laajempia menukokonaisuuksia 

kasvisruoasta.  

Tuloksista selvisi, että melkein jokaisessa ravintolassa oli jäähdytyskaappi, jolla 

pystyttiin jäähdyttämään valmistettu ruoka haluttuun lämpötilaan. Yhdessä ravinto-

lassa ei ollut tarvetta jäähdytyskaapille koska ruokaa valmistettiin vain tilauksesta ja 

tarjoiltiin heti sen valmistamisen jälkeen. Ravintoloissa oli kiinnitetty huomiota ym-

päristökuormituksen vähentämiseksi erilaisiin menetelmiin, kuten esimerkiksi take 

away-rasiat oli vaihdettu tai vaihtumassa pahvisiin osassa ravintoloista. Oikeaoppi-

nen kierrätys, hävikin huomioiminen sekä sen vähentäminen nähtiin tärkeänä ym-

päristökuormituksen vähentämiseksi. Ketjuravintoloissa ei pystytty hirveästi vaikut-

tamaan ympäristökuormitukseen ja tämä nähtiin rajoittava tekijänä, kun taas yksi-

tyiset ravintolat pystyvät vaikuttamaan huomattavasti enemmän. 

Ruokalistasuunnittelussa on jokaisessa ravintolassa kiinnitetty huomiota raaka-ai-

neiden käyttöön siten, että käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti samoja raaka-

aineita eri annoksissa. Kestävän kehityksen malliin verrattaessa (liite 3) ravinto-

loissa raaka-aineiden tehokas käyttö oli yleisesti hyvällä tasolla. Raaka-aineiden te-

hokkaassa käytössä oli kuitenkin suuria eroavaisuuksia riippuen ravintolasta, ja yk-

sityisillä yrityksillä oli mahdollista tehdä ruokalistasuunnittelu täysin itsenäisesti, kun 

taas ketjuravintoloissa ruokalistasuunnittelu tehtiin ylemmällä taholla. Ruokalista-

suunnittelulla on iso osa ravintolan toiminnassa kestävän kehityksen kannalta. Kes-

tävä ruokalista on kestävän kehityksen pohja ravintoloissa, joka ohjaa keittiön toi-

mintaa ja sen mukaan tehdään hankinnat ja tilaukset. Ruokalista on suunnitelma, 

jonka avulla pystytään toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti eli käyttämällä 
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paljon täysjyväviljaa, marjoja järvikalaa sekä sesongin mukaan kasviksia. (Alkio-

opisto.) 

Sesonki- ja ympäristömerkein varustettuja tuotteita hyödynnettiin tuloksien mukaan 

laajemmin yksityisissä ravintoloissa kuin ketjuravintoloissa, joissa kyseisten tuottei-

den hyödyntäminen oli vähäistä. Kestävän kehityksen mallin (liite 3) pohjalta se-

sonki- ja ympäristömerkein varustettuja tuotteita tulisi hyödyntää enemmän ketjura-

vintoloissa. Kiertävällä ruokalistasuunnitelmalla pystytään hyödyntämään satokausi 

ja sesongit sekä samalla edistämään ravitsemusta ja luonnon monimuotoisuutta. 

(Kestävän ruokalistan suunnittelun periaatteet.) Ympäristömerkeillä varustettuja 

tuotteita suosimalla yritys voi puolestaan osoittaa ympäristöasioiden huomioimista 

ja tiedottaa kuluttajille tuotteensa kilpailukyvystä ympäristöasioissa. (Ympäristömer-

kit.) 

Hankintojen osalta ravintoloissa suosittiin hieman vaihtelevasti kestävien kuljetus-

ten valitsemista sekä raaka-ainetilauksien tekemistä mahdollisimman läheltä. Tu-

loksien perusteella ravintoloissa tilattiin lihat ja kalat niin läheltä kuin pystyi ja käy-

tettiin lähituottajia mahdollisuuksien mukaan. Kuljetukset olivat tulosten perusteella 

järkeistetty mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja tuotteiden kuljetukset tulivat 

lähes kaikkiin ravintoloihin kaksi kertaa viikossa ja samassa kuljetuksessa tuli myös 

muillekin ravintoloille tilaukset. Selkeitä poikkeavuuksia näkyi yksityisten- ja ketjura-

vintoloiden välillä, sillä ketjuravintoloilla ei ollut vapauksia tilata tuotteita lähituotta-

jilta, kun taas yksityiset ravintolat tilasivat kaiken mahdollisen lähituottajilta. Lähi-

tuottajia voitaisiin suosia enemmän ja kiinnittää huomiota tuotteiden alkuperään. 

Kestävän kehityksen kannalta ravintoloiden raaka-ainehankinnoissa tulisi kiinnittää 

huomiota niiden kestävyyteen sekä suosia lähiruokaa. (Kestävän ruokalistan suun-

nittelun periaatteet.) Hankinnat ovat myös tärkeä osa ravintolan toiminnassa, jolla 

voidaan säästää luontoa ja edistää kestävää kehitystä sekä toimia kustannustehok-

kaasti minimoimalla ympäristökuormitusta. (Alkio-opisto.) 

Tärkeimmät toimet kestävän kehityksen kannalta olivat ravintoloissa tuloksien mu-

kaan oikein järkeistetty kierrätys sekä muovijätteestä luopuminen siirtymällä ekolo-

gisempiin vaihtoehtoihin. Tärkeänä tekijänä nähtiin myös hävikin vähentäminen. 

Tuotteiden elinkaaren huomioimiseen tuloksien pohjalta ei pystytty monessakaan 

ravintolassa vaikuttamaan, mutta yksityisissä ravintoloissa koko liikeidea pohjautui 
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kestävään toimintaan ja nämä ravintolat pystyivät ostotoiminnassaan ottamaan huo-

mioon tuotteiden elinkaaren. Tuloksien perusteella ravintoloiden ympäristöjohtami-

nen oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla ja toimintaa ollaan viemässä yhä ympä-

ristöystävällisempään suuntaan. 



62 

 

7 POHDINTA 

Työn tavoitteena oli selvittää, miten Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ravintoloissa 

Vaasassa ja Seinäjoella huolehditaan ympäristöjohtamisen eri osa-alueista ravinto-

lan keittiön toiminnan kannalta katsottuna. Opinnäytetyön aihe syntyi kiinnostukses-

tamme lähteä tutkimaan ympäristöjohtamisen toteutusta ravintoloissa. Tutkimus-

kohteiksi rajautuivat melko nopeasti lähiseutujen ravintolat, sillä niiden toiminta kiin-

nosti luonnollisesti enemmän kuin muualla sijaitsevat yritykset. Ympäristöjohtami-

sen näkökannalta olimme kiinnostuneita selvittämään, miten ravintoloissa huomioi-

tiin keittiön toiminnan kannalta oleellisimpia tekijöitä, joilla on vaikutusta ympäris-

töön ja jotka ovat kestävän kehityksen kannalta merkittävimpiä. Haastattelukysy-

mykset käsittelivät kierrätystä, laitteiden kunnossapitoa ja huoltoa, siivousmenetel-

miä, ruokahäikkiä, raaka-ainetilauksia ja kestäviä valintoja. Opinnäytetyössä analy-

soitiin 7 ravintoloiden edustajien haastattelua. Haastateltavista ravintoloiden edus-

tajista kolme oli Vaasassa sijaitsevista ravintoloista ja neljä Seinäjoelta. 

Työn kirjallisuustaustaan kerättiin tietoa kestävästä kehityksestä, ruokahävikistä 

sekä ympäristöjohtamisesta. Niitä käsiteltiin laajasti ja melko yleisesti katsottuna 

mutta kuitenkin paneutuen ravintolan keittiön toiminnan kannalta oleellisiin asioihin. 

Kirjallisuustaustan ensimmäisessä luvussa käsiteltiin kestävää kehitystä ja käytiin 

läpi niitä osa-alueita, jotka ovat ravintolan keittiön toiminnassa kestävän kehityksen 

näkökulmasta kaikkein merkityksellisimpiä, eli ruokalistasuunnittelu, energia, vesi, 

hankinnat, jätteet sekä ruokahävikki. Ruokahävikkiä tarkasteltiin niin yleisesti kuin 

paneutumalla vielä tarkemmin ravintoloiden ruokahävikkiin ja keinoihin sen vähen-

tämiseksi. Toisessa kirjallisuustaustan luvussa käsiteltiin laajasti ympäristöjohta-

mista. Lähteinä oli erilaisia julkaisuja ja tutkimuksia, jotka käsittelivät kyseisiä aihe-

alueita. 

Tutkimuksen toteutusta lähdettiin pohtimaan sen kannalta, että saataisiin mahdolli-

simman laajasti vastauksia ja että haastateltavat saisivat kasvotusten kertoa vas-

taukset kysymyksiin. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu haastattelu, 

jossa tutkimuskysymykset (liite 1) oli laadittu valmiiksi ja ne esitettiin tietyssä järjes-

tyksessä jokaiselle haastateltavalle. Kyselylomake sisälsi yhteensä 19 kysymystä, 
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mutta kysymyksiä esitettiin ravintoloiden edustajille joko 19 tai 17 riippuen oliko ky-

seessä buffet ruokaa tarjoileva ravintola vai ei. Kysymyksiä jouduttiin paikoin hie-

man tarkentamaan, jotta saatiin riittävän kattava vastaus esitettyyn kysymykseen. 

Kysymykset olivat mielestämme hyvin laadittuja mutta haastatteluja pitäessä kävi 

selväksi, että haastateltavat vastasivat väillä hyvinkin eri näkökannalta samoihin ky-

symysiin. Pystyimme kuitenkin tarvittaessa tarkentamaan kysymyksiä, jos vaikutti 

siltä, ettei kunnon vastauksia muuten saataisi. 

Lähes kaikkiin ravintoloihin oltiin ensimmäisen kerran yhteydessä puhelimitse jou-

lukuussa 2018 ja tiedusteltiin alustavasti ravintoloiden halukkuutta olla haastatelta-

vana tähän opinnäytetyöhön. Saimme jo tuolloin monesta ravintolasta myöntävän 

vastauksen ja kerroimme että olemme heihin yhteydessä lähemmin, kun haastatte-

luajankohdista on aika sopia. Haastatteluajankohdat sovimme sähköpostitse (liite 2) 

jokaisen ravintolan edustajan kanssa. Haastattelut suoritettiin kyselylomaketta hyö-

dyntäen yksilöhaastatteluina ravintoloiden tiloissa tammi-maaliskuussa 2019. Haas-

tattelut pyrittiin pitämään rauhallisessa ympäristössä, mutta monessa ravintolassa 

oli taustamusiikki, joka hieman häiritsi nauhoitteiden myöhempää kuuntelua. Jokai-

nen haastattelu nauhoitettiin ja haastatteluiden jälkeen nauhoitettu materiaali litte-

roitiin tutkimusaineistoksi referoivalla litterointi menetelmällä. Kestävän kehityksen 

mallin, (liite 3) johon tuloksia verrattiin, laadimme opinnäytetyön teoria-aineiston 

pohjalta ja sisällytimme siihen ne käytännön tekijät, joilla on eniten vaikutusta ravin-

tolan ympäristökuormitukseen. 

Ympäristövastuulliseen ravintolatoimintaan liittyen on tehty aiemmin opinnäytetöitä 

ja tutkittu muun muassa Keski-Suomen alueella Osuuskauppa Keskimaan ravinto-

loiden toimintaa. Lounais-Suomessa on tehty tutkimus liittyen elintarviketeollisuu-

den ympäristöjohtamiseen. Ravintoloiden ympäristöjohtamista ei olla aiemmin tut-

kittu Pohjanmaan tai Etelä-Pohjanmaan alueella. Tutkimuskohteiden määrän perus-

teella ei voida tietenkään täysin yleistää, että ympäristöjohtaminen toteutuu tulok-

sista saaduilla tavoilla kaikissa Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ravintoloissa, 

mutta voidaan kuitenkin tehdä selviä johtopäätöksiä tämän hetken käytännön ym-

päristöjohtamisesta ravintoloissa. Työn tavoitteet täyttyivät mielestämme toivotusti.  
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Tutkimuksen tulosten perusteella ravintoloissa ollaan erittäin motivoituneita kierrä-

tyksen organisointiin ja oikeanlaiseen jätteiden lajitteluun. Jokaiselle jätelajille on lä-

hes kaikissa ravintoloissa varattu omat jätepisteet, ja työntekijät pitävät omalta osal-

taan huolta asianmukaisesta kierrätyksestä. Ympäristön kannalta on tärkeää, että 

jätteet lajitellaan oikein, mutta samalla voidaan myös varmistaa niiden hyödyntämi-

nen sellaisenaan esimerkiksi metallin, lasin, paperin ja biojätteen uudelleen käyt-

tönä ja kierrätyksenä eli uusien tuotteiden materiaalina sekä energiantuotannossa. 

(Jätteet.) 

Laitteiden kunnosta huolehtimisessa ja niiden säännöllisessä tarkastamisessa eli 

ennakoivassa huollossa olisi merkittävästi parannettavaa. Laitteita puhdistettiin asi-

anmukaisesti ja tehtiin päivittäin tarkkailua niiden toiminnasta, mutta energian kulu-

tuksen ja laitteiden kestävyyden kannalta olisi suositeltavaa suorittaa niille säännöl-

listä ennakoivaa huoltoa, jolla voidaan säästää energiakustannuksissa ja pitää lait-

teet pidempään käyttökelvollisina. Laitteiden ennakoiva huolto tulisi suorittaa sellai-

sen asiantuntevan tahon puolesta, jolla on tarvittava pätevyys niiden huoltamisesta. 

Siivousmenetelmät olivat lähes jokaisessa ravintolassa kovin vanhanaikaiset ja 

niissä suosittu vesiletkusiivousta lattioiden pesussa, joka kuluttaa lähes poikkeuk-

setta turhan paljon vettä. Keittiössä veden käyttö on suuressa osassa, ja sitä kulut-

tavat merkittävästi varsinkin astianpesukoneet, jotka ovat toisinaan taukoamatta 

käytössä, joten muussa vedenkäytössä tulisi pyrkiä vähentämään vedenkulutusta. 

Siivousmenetelmien muuttaminen ekologisesti kestävämmiksi vaatisi vähemmän 

vettä kuluttavien toimintatapojen käyttöön ottamista, kuten mikrokuitusiivouksen 

suosimista ja sitä että annosteltaisiin vaikkapa valmiiksi lattioiden pesuun tarvittava 

vesi ja pesuaine, jolloin vettä ei kulu niin paljon siivoukseen. Vain yhdessä ravinto-

lassa kiinnitettiin huomiota ympäristöystävällisten pesuaineiden käyttöön. Pesuai-

neissa olisi suosittava ympäristöystävällisiä ja myrkyttömiä pesuaineita, joilla vähen-

nettäisiin haitallisten aineiden pääsyä veteen. 

Hankinnat eli raaka-ainetilaukset ravintoloissa tilattiin mahdollisuuksien mukaan niin 

läheltä kuin pystyy, ja hyödynnettiin yhteiskuljetuksia, joilla tuodaan tilaukset mo-

neen toimipaikkaan samalla kuljetuksella. Tämä on tärkeää, sillä jotta voitaisiin toi-

mia kestävän kehityksen mukaisesti, tulisi ravintoloiden huolehtia tilausten järkeis-
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tämisestä mahdollisimman kestäviksi ja hyödyntää lähituottajia. Lähiruokaa suosi-

malla saadaan poistettua pitkien kuljetusmatkojen ongelma ja samalla myös ediste-

tään ruokakulttuuria sekä työllisyyttä lähiseudulla. (Kestävän kehityksen näkö-

kulma.) 

Ruokalistasuunnittelussa kiinnitettiin huomiota raaka-aineiden tehokkaaseen käyt-

töön eli siihen että on mietitty, miten saataisiin tuotteista kaikki irti ja niitä voitaisiin 

hyödyntää mahdollisimman moneen eri ruokaan. Tämä on kustannustehokasta 

mutta myös kestävää toimintaa, sillä samalla säästetään ruokahävikissä, kun käy-

tetään tuotteita kokonaisvaltaisesti. Ruokalistasuunnittelun tavoitteena on vähentää 

ympäristövaikutusta ja saada pienennettyä ruokahävikkiä. Oli hienoa, että ravinto-

loissa kerrottiin ruokahävikkiä muodostuvan vain vähän, eikä toimia sen vähentä-

miseksi nähty tarpeellisina. Vähäisellä ruokahävikillä ravintolan toiminta on kustan-

nustehokasta ja kestävää kun syömäkelpoista ruokaa ei jouduta heittämään turhaan 

pois. (Kestävän kehityksen näkökulma.) 

Tutkimuksessa selvisi, että yrityksissä kehitellään jatkuvasti menetelmiä, joilla voi-

taisiin pienentää ympäristövaikutuksia. Ympäristönäkökohtien huomioiminen riippui 

paljon yritysmuodosta. Tästä huolimatta voidaan kuitenkin sanoa, että merkittävim-

mät ympäristönäkökohdat ravintoloissa ovat jätteet, veden kulutus, hankinnat, tuot-

teiden kuljetukset, ruokalistasuunnittelu ja ruokahävikki. Tärkeimpinä näistä nähtiin 

oikeanlainen kierrätys ja ruokahävikin pienentäminen sekä jätteiden osalta muovin 

käytön vähentäminen. 

Vaikka toiminta ravintoloissa oli monelta osin kestävää ja ympäristönäkökulman 

huomioon ottavaa, täytyisi ravintoloissa tehdä enemmän työtä ympäristöasioiden 

laajempaa huomiointia varten. Pohjolan (2003) mukaan ympäristöasiat tulisi ottaa 

mukaan yrityksen strategiseen johtamiseen ja päätöksentekoon, jotta toiminta olisi 

kestävän kehityksen mukaisesti vastuullista. Yrityksen toimintaa voitaisiin näin 

viedä siihen suuntaan, että varmistettaisiin ympäristöasioiden taso jatkuvan paran-

tamisen periaatteen mukaisesti. 

Yksittäisillä ketjuravintoloilla voi toki olla hankalaa alkaa ohjaamaan toimintaa ym-

päristöystävällisempään suuntaan, vaikka mielenkiintoa siihen olisi, sillä liikeidea it-
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sessään rajoittaa paljon esimerkiksi sitä mistä raaka-aineet tilataan ja kuinka orga-

nisaatiossa tulee toimia eri osa-alueilla, kuten siivousmenetelmien osalta. Muutos-

ten ja aloitteen muutosten aikaan saamiseksi tulisi siis tapahtua ylemmällä tasolla, 

jossa päätökset tehdään ja näin voitaisiin alkaa suunnittelemaan toimia ympäris-

töystävälliseen suuntaan. 

Opinnäytetyöstä haasteellisen teki alussa haastatteluajankohdista sopiminen, 

koska yhteydenpito ravintoloiden kanssa oli haasteellista ja tämä pitkitti työn valmis-

tumista. Alun perin haastateltavia ravintoloita oli kahdeksan, mutta kasaan saimme 

lopulta vain seitsemän. Toisaalta saimme kuitenkin riittävästi tutkimusaineistoa, jo-

ten tämä ei haitannut työn etenemistä. Tuloksien perusteella ravintoloiden toiminta 

oli kestävän kehityksen kannalta hyvällä tasolla ja ravintolat ovat menossa ekologi-

sempaan suuntaan. Nämä muuttuvat toimintatavat hyödyttävät ympäristön lisäksi 

myös yritystä itseään, sillä yritysten ympäristön huomioivaa toimintaa arvostetaan 

erityisesti kuluttajien keskuudessa, jotka näistä ruokapalveluista maksavat ja joille 

ne ovat suunnattu. 

Parannusta olisi tehtävä ravintoloissa erityisesti siivousmenetelmien valitsemisen 

osalta, laitteiden ennakoivan huollon sekä suosia enemmän lähituottajia. Mieles-

tämme yhteensä seitsemän ravintolaa oli riittävä otanta, vaikka tutkimuskohteina 

olivat lähialueen kaksi suurinta kaupunkia. Tuloksista voitiin tehdä selviä päätelmiä 

nykyhetken ravintolatoiminnasta ympäristöjohtamisen näkökulmasta. 

Jatkotutkimusaiheena voisi olla tutkimuksen laajentaminen niin että tutkittaisiin, mi-

ten muilla paikkakunnilla huolehditaan ravintoloissa ympäristöjohtamisesta. Toi-

saalta ketjuravintoloiden toiminta on todennäköisesti myös muilla paikkakunnilla 

yhtä rajattua ja ylemmältä taholta määrättyä, joten moneen asiaan ei voida vaikuttaa 

ravintola tasolla, ja tästä syystä tulokset voivat olla hyvin samanlaisia kuin tässä 

tutkimuksessa. Yhtenä vaihtoehtona olisi keskittyä vain yksityisiin ravintoloihin ja 

selvittää miten niissä toimitaan, sillä heillä on lähtökohtaisesti paremmat mahdolli-

suudet vaikuttaa toimintaansa. 
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Liite 1. Haastattelukysymykset 

Miten teillä on organisoitu kierrätys? 

Pidetäänkö laitteiden kunnosta huolta, ja tarkastetaanko ne, tasaisin väliajoin? 

Miten siivousmenetelmänne ovat ekologisesti kestäviä? 

Ovatko työntekijät lähtökohtaisesti yhtä tietoisia ravintolan toiminnasta niin raaka-

aineiden alkuperän, ravintolan lähialueen tuntemuksen kuin kestävän kehityksen 

edistämiseksi? 

 

Huomioidaanko oikeat tilausmäärät raaka-ainetilauksia tehdessä? 

Käytetäänkö hankitut raaka-aineet lähtökohtaisesti vanhimmasta päin ja miten toi-

mitaan, jos tuotteet ovat pääsemässä vanhenemaan? 

Jos tarjoiltua ruokaa jää yli, miten toimitaan, lahjoitetaanko se eteenpäin tai myy-

dään halvemmalla? 

Onko käytössä realistiset reseptimäärät lounasruokien valmistukseen ja pidetäänkö 

menekin tarkkailusta huolta? 

Onko teillä jokin menetelmä buffetruoan hävikin vähentämiseen? 

Pyritäänkö annosten laatu pitämään hyvänä ja tasalaatuisena jotta vältyttäisiin hä-

vikiltä? 

Onko ruokalistalla saatavissa kasvisvaihtoehtoja? 

Kuinka ruoanlaitossa on huomioitu jäähdytys? 

 

Onko teillä joitain keinoja, joilla pyritään vähentämään ympäristön kuormitusta? 

Miten ruokalistasuunnittelussa näkyy käytännössä raaka-aineiden tehokas käyttö? 

Huomioidaanko ostotoiminnassa sesonkituotteita tai ympäristömerkein varustettuja 

tuotteita? 

Elintarvikehankintoja tehtäessä huomioitteko lähituottajat? 

+ miten järkeistätte kuljetukset mahdollisimman ympäristöystävällisesti? 

Mitkä ovat tärkeimmät painopisteet kestävän kehityksen kannalta? 

Kiinnitetäänkö huomiota tuotteiden elinkaareen kestävän kehityksen kannalta? 

 

 

 

 



1(1) 

 

Liite 2. Saatekirje 

 

Hei  

Olemme kaksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijaa. Olemme te-

kemässä opinnäytetyötä aiheesta Ympäristöjohtaminen ravintoloissa. Tarkoitukse-

namme on haastatella ravintoloiden edustajia koskien sitä, kuinka ympäristöjohta-

misen osa-alueita ravintolan kannalta on otettu huomioon heidän toiminnassaan.  

Olimme teihin yhteydessä aiemmin puhelimitse, ja nyt olisi aika sopia haastatte-

luajankohdasta. Sopisiko teille esimerkiksi ensi viikolla tiistaina 29.1 tai torstai 31.1? 

Meille kävisi haastatteluaika klo 13-16 välillä.  

Tässä vielä hieman lisäinfoa: Toteutamme haastattelun puolistrukturoidulla mene-

telmällä, eli olemme laatineet haastattelukysymykset valmiiksi ja esitämme ne tie-

tyssä järjestyksessä. Jotta voimme palata vastauksiin myöhemmin, äänitämme 

haastattelun. Opinnäytetyössä emme puhu ravintoloista nimillä, joten vastauksia ei 

voida yhdistää tiettyyn ravintolaan.   

Ystävällisin terveisin 

Noora Kruhse ja Merika Rintamäki 
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Liite 3. Kestävän kehityksen malli 

 

 

 

 

 


