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This thesis explores the starting points of an environmentally responsible and
eco-efficient professional kitchen. The work is driven by the city strategy of Nokia
and the PESTEL analysis of the operating environment that was previously made
in Nokia City food services. The aim of the work is to develop a concept plan
themed eco-efficient professional kitchen for the city of Nokia.

The thesis includes a theoretical section dealing with topics such as environmen-
tally responsible and eco-efficient professional kitchens.
The current state of the food services of Nokia is also described.

Qualitative research was selected as a method of this thesis. In addition, the case
study is one of the strategies of this thesis. These methods are based in this
thesis on interviews with professional kitchen experts. On the basis of the inter-
views, a test report was drawn up which was sent to public food service profes-
sionals. On the basis of analysis of the responses received through these meth-
ods, a process of considering development proposals for food services in Nokia
City was started.

The conclusions of the thesis, in other words, the views of professional kitchen
experts, can be utilised and modeled in the professional kitchens of the city of
Nokia. Development proposals presented in this thesis should be taken into
consideration in the ecological professional kitchen plan in Nokia city.

Key words: environmental responsibility, ecology, eco-efficient professional kitchen, energy-effi-
cient professional kitchen
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1 JOHDANTO

1.1 Taustatekijät ja tavoitteet

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on Nokian kaupungin strategia, jonka visioksi

eli tavoiteltavaksi tulevaisuudenkuvaksi on määritelty elinvoimainen ja ekologinen

Nokia (liite 1). Pyrkimyksenä on toteuttaa strategiaa myös ruoka- ja siivouspalve-

luyksikössä. Yhtenä kehittämishankkeena onkin ekokeittiön suunnitteleminen,

jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa uusissa keittiökohteissa ja vanhoja sa-

neerattaessa. Mahdollisuuksien mukaan mallia voidaan jalkauttaa kaikkiin toimin-

nassa oleviin keittiöihin.

Opinnäytetyöni tarkoituksena on tehdä Nokian kaupungin ruokapalveluyksikölle

kokonaisehdotus, jotta tulevaisuuden ammattikeittiöt voisivat olla toiminnoiltaan

ympäristölähtöisempiä. Ammattikeittiöihin Nokian kaupungilla kuuluvat tuotanto-

keittiöt, palvelukeittiöt sekä jakelukeittiöt. Tavoitteenani on selvittää, mitkä tekijät

vaikuttavat kaupungin ruokapalveluiden ammattikeittiöiden ympäristötehokkuu-

teen ja -vastuullisuuteen. Lisäksi tavoitteenani on kuvata tekijöitä, joiden perus-

teella voimme nimittää ruokapalveluiden toimintamallia ympäristölähtöiseksi.

Tässä työssä kuvaan ympäristövaikutuksiltaan myönteiseen ammattikeittiöön

vaikuttavia osa-alueita, kuten energiatehokkuus, ruokahävikki, kemikaalit, pak-

kaaminen, logistiikka sekä ammattikeittiön tilasuunnittelu.

Työn termistössä käytetään muun muassa sanoja ekotehokkuus, ekokeittiösuun-

nitelma ja ekologisuus, joiden tarkoituksena on kuvata työn kokonaissisältöä eli

ympäristölähtöisyyttä.

Tutkimustehtävänä ja viitekehyksenä on ympäristöystävällisen ammattikeittiön

suunnitelmaluonnos, jolla tarkoitan kuvion yksi mukaista kehystä, jossa otetaan

huomioon muun muassa energiankäytön minimointi, hävikin minimointi ja ener-

giatehokkaat laiteratkaisut sekä optimaalinen tilasuunnittelu, toimiva prosessi-

suunnittelu ja tehokas kierrätys.
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KUVIO 1. Ympäristölähtöinen ammattikeittiö.

Tutkimuskysymyksiksi työssäni nousee kyseisen kuvion pohjalta, mitkä tekijät il-

mentävät Nokian kaupungin ruokapalveluiden ympäristölähtöisiä ammattikeitti-

öitä? Sekä millä keinoin ammattikeittiöt pystyvät toimimaan ympäristölähtöisem-

min? Lisäksi tässä työssä käsitellään ympäristövaikutusten ja ekotehokkuuden

lähtökohtia ammattikeittiöissä sekä seikkoja, jotka vaikuttavat ammattikeittiöiden

ympäristövastuullisuuteen ja energiatehokkuuteen.

Rajaan työni koskemaan ruokatuotannon suunnittelua ja palvelutuotantoa, jossa

pyritään huomioimaan ympäristö- ja laatustrategisia tekijöitä. Tarkoituksena on

tavoitella jatkuvaa ekotehokkuuden ja ympäristölähtöisyyden kehittämistä ja pa-

rantamista. Työn sisällön ulkopuolelle rajautuu myös ruoan raaka-ainetuotanto ja

siihen liittyvät seikat, kuten esimerkiksi luonnon monimuotoisuus, luonnonvarojen

ehtyminen ja vesistökuormitus.

Työn tuloksena syntyy konstruktio ympäristölähtöisestä ja ekotehokkaasta am-

mattikeittiöstä. Kerättyjen tietojen perusteella syntyy sisältöjä, joiden tarkoituk-

sena on toteuttaa toimiva ekotekijät huomioiva suunnitelma, jotta pääsisimme

strategiassamme määriteltyyn tavoitteeseen sekä pystyisimme huomioimaan

Ympäristölähtöinen
ammattikeittiö

Energian käytön
minimointi
(mittarit)

Hävikin minimointi

Energiatehokkaat
laiteratkaisut

Tehokas kierrätys
ja jätteiden

lajittelu

Toimivat prosessit

Optimaaliset tilat
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ympäristölähtöiset ja ekotehokkaat tekijät tulevaisuuden ammattikeittiötoimin-

nassa mahdollisimman hyvin. Tämän opinnäytetyön lopputulosta on tarkoitus

päästä jatkotoimenpiteenä toteuttamaan lähitulevaisuudessa käyttöön otetta-

vissa uusissa keittiökohteissa.

1.2 Lähestymistavat, rakenne ja tutkimusprosessi

Opinnäytetyön perustana olen käyttänyt aiemmin tekemääni PESTEL- eli toimin-

taympäristöanalyysiä, jossa tarkasteltiin Nokian kaupungin ruokapalveluiden ny-

kytilaa ja tulevaisuutta PESTEL-menetelmää käyttäen sekä peilaten sitä tulevai-

suuteen koko Nokian kaupungin toimintaympäristö huomioiden (liite 2). Tärkeim-

pinä ruokapalveluiden toimintaympäristöön vaikuttavina tekijöinä oli tarkaste-

lussa ekologisuuden kehittyminen, joka nousee myös kaupungin strategiassa

voimakkaasti esiin. Liitteessä kaksi olevissa taulukoissa on käsitelty myös muita

osa-alueita, mutta niiden sisältöihin en tässä opinnäytetyössä paneudu syvälli-

semmin. Toimintaympäristöanalyysi käsitteli kehyskuntatasolla ja osittain koko

Suomen tasolla julkisen sektorin ruokapalvelutoimialaa. Tarkasteltava aikajänne

oli kyseisessä ennusteessa kymmenen vuotta.

Tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmiksi valikoitui kvalitatiivinen eli laadulli-

nen tutkimus, mikä on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, jossa pyri-

tään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltai-

sesti.  Tutkimusote painottuu tässä työssä vahvasti empiriaan eli kokemusperäi-

seen tutkimukseen. Tapaustutkimus eli case-tutkimus on tässä työssä yksi tutki-

muksen strategioista. Tapaustutkimus ei kuitenkaan ole tutkimusmenetelmä

vaan yksi tutkimustapa tai tutkimusstrategia. (Jyväskylän ammattikorkeakoulu

n.d..)

Lisäksi tämä opinnäytetyö pitää sisällään konstruktiivista eli rakentavaa tutkimus-

otetta. Tavoitteena on innovatiivisia konstruktioita tuottava metodologia eli tieteel-

linen menetelmä, jolla pyritään ratkaisemaan reaalimaailman ongelmia ja tällä

tavoin tuottamaan kontribuutioita eli konkreettisia tekoja. Ydinpiirteet konstruktii-

visessa tutkimusotteessa edellyttävät, että se keskittyy muun muassa tosielämän

ongelmiin, jotka koetaan käytännössä tarpeellisiksi ratkaista.



9

Pyrkimyksenä on tuottaa innovatiivinen eli uudenlainen ja edistyksellinen kon-

struktio, joka on tarkoitettu ratkaisemaan tosielämän alkuperäinen ongelma.

(Lukka 2014.)

KUVIO 2. Konstruktiivisen tutkimusotteen keskeiset elementit.

(Lukka 2014).

Kyseiset menetelmät perustuvat tässä opinnäytetyössä ekokeittiösuunnitelman

alkukartoitukseen, joka tehtiin ammattikeittiöiden asiantuntijaverkostolle ympäri

Suomen. Kartoituksen tarkoituksena oli saada selville asiantuntijoiden kokemuk-

sia ekokeittiöhankkeista sekä näkemyksiä siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä, jotta am-

mattikeittiötä voidaan kutsua toiminnoiltaan ympäristönäkökulmat huomioiviksi ja

ekotehokkaiksi. Kyselyn tulosten analysoinnin pohjalta käsiteltiin Nokian kaupun-

gin painoarvoja ekokeittiösuunnitelmassa. Lisäksi kartoitettiin ammattikeittiö-

suunnittelijoiden ja -asiantuntijoiden haastattelujen kautta, mitä tarkoittaa ympä-

ristö- ja ekotehokkuus näkökulmat huomioiva ammattikeittiö heidän osaltaan

sekä tutkittiin myös yksityisten ruokapalveluiden tuottajien esittämiä ajatuksia ym-

päristövastuullisesta toiminnastaan ammattikeittiöissään. Tutkimusmenetelmät

on esitelty tarkemmin luvussa viisi.

Työn prosessi muodostui aineiston keruusta ja aineiston sisällön analyysistä

sekä asiantuntijahaastatteluiden että ammattikeittiöverkoston asiantuntijoiden

näkemyksistä. Prosessin tutkimusvaiheet kulkivat aikataulullisesti limittäin. Tut-

kimuksen hyötynä saadaan muodostettua näkemystä ekotehokkaasta ammatti-

keittiöstä sekä ekologisen ammattikeittiön määritelmän sovellettavuudesta käy-

täntöön Nokian kaupungin ruokapalveluissa.
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Tämän työn yhtenä tärkeänä tiedonantajana on Damico Oy:n Minna Dammert.

Hänen avullaan mahdollistui ammattikeittiöverkoston asiantuntijoiden mielipitei-

den kartoitus, jolla oli vaikutusta opinnäytetyöni sisältöön ja lopputulokseen.
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2 YMPÄRISTÖNÄKÖKULMAN KÄSITTEET

2.1 Ympäristölähtöisen ammattikeittiön määritelmä ja muutosvoimat

Ekologisuus tarkoittaa vastuuta ympäristöstä, muista ihmisistä sekä tulevaisuu-

destamme (Alkio-opisto). Ekologisuus on kehitystä, joka tyydyttää nyky-yhteis-

kunnan tarpeet ja huomioi myös tulevat sukupolvet. Kansallisten toimien lisäksi

kansainvälinen yhteistyö on merkittävässä asemassa tavoiteltaessa ekologista

kestävyyttä. (Kivilahti 2011.) Ekologisuuden lähtökohtana on biologisen moni-

muotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttäminen (Ympäristöministe-

riö n.d.). Sana ekologia tulee kreikankielen sanoista oikos = koti/talous ja logos

= oppi. Se tarkoittaa eliöiden ja ympäristön suhteita tutkivaa tiedettä. (Biokierto-

tuote.)

Ekologialla tarkoitetaan eliöiden ja niiden elollisen ja elottoman ympäristön väli-

siä vuorovaikutussuhteita sekä eliöiden ja ympäristön suhteita tutkivaa tiedettä

(Kivilahti 2011, 7, Tieteentermipankki n.d.). Ekologia voidaan jaotella esimer-

kiksi eläin-, kasvi- ja bioekologiaan (Oulun yliopisto n.d.). Ekologia on laaja

luonnontieteellinen käsite, ja olennainen osa silloin, kun puhutaan ekologisuu-

desta (Kivilahti 2011).

Ympäristövastuullisuus tarkoittaa toimimista ympäristön kannalta parhaalla

mahdollisella tavalla. Ympäristövastuullisuuden voidaan määritellä tarkoittavan

erilaisia asioita eri ihmisille. Ympäristövastuullisuuteen vaikuttavat esimerkiksi

ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ympäristövastuuseen. (Helsingin yliopisto

2019.)  Laarin (2016) tekemän väitöstutkimuksen mukaan ympäristötietoisuus

on jo usein osa yrityskulttuuria, joskin sen käytännön toteutuksessa on kehitet-

tävää.
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Jotta ruoka olisi vastuullisesti tuotettua, tulee kaikkien ruokapalvelualan toimijoi-

den huomioida toimintansa ympäristövaikutukset. Ruokapalvelualan toimijoiden

vastuullisuudella on merkittävä vaikutus ympäröivän yhteiskunnan talouteen,

ympäristöön ja ihmisiin.  Näin ollen ruokapalvelualan toimijoiden on kannettava

erityistä vastuuta esimerkiksi toimintansa ympäristövaikutuksista. (Kallio 2014,

27 - 28.) Ympäristölähtöisessä palvelutuotannossa ympäristövastuullisuus

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että toimintaa mietitään kemikaalien, energian ja

veden kulutuksen näkökulmasta (Ympäristöosaava n.d.).

Ruokapalveluja tuottavista keittiöistä käytetään nimitystä ammattikeittiö. Kysei-

siä palveluja voidaan tuottaa esimerkiksi julkisen sektorin kouluissa, päiväko-

deissa, henkilöstöravintoloissa sekä perusturvan keittiöissä. (Lampi, Laurila &

Pekkala 2009, 9-13.) Ammattikeittiön määritelmää voidaan käyttää kaikista ruo-

kaa valmistavista tai tarjoilevista elintarvikehuoneistoista omistajasta tai yritys-

muodosta riippumatta (Korhonen 2018).

Tämän työn päämääränä olevasta kehitysehdotuksesta voidaan käyttää myös

nimitystä konsepti. Konsepti eli idea/ajatus voidaan määritellä niin, että se on

yleensä kokoelma ideoita, jotka ratkaisevat jonkin ongelman. (Iljin 2006.) Kon-

septi -käsite liittyy joissakin yhteyksissä keskeneräiseen työhön, kuten esimer-

kiksi puhtaaksikirjoittamattomaan tekstiin. Arkikielessä konseptien todetaan viit-

taavan esimerkiksi suunnitelmiin. (Sorsa 1997, 154.)

Konseptin rakentaminen vaatii suunnittelua. Konseptisuunnittelun yhteydessä

puhutaan usein myös palvelumuotoilusta. (Korhonen 2016, 21.) Konseptisuun-

nittelulla on erilaisia merkityksiä eri suunnittelualoilla. Esimerkiksi teollisessa

muotoilussa konseptisuunnittelun lopputuotteena syntyy prototyyppejä ja luon-

noksia. Toisaalla konseptisuunnittelu liittyy pohjatyöhön jonkin tuotteen jatko-

suunnittelussa. (Iljin 2006, 2-3.) Tämän työn tavoitteena olevan suunnitelman ja

kehitysehdotuksen on tarkoitus toimia pohjatyönä Nokian kaupungin ruokapal-

veluiden ammattikeittiöiden ympäristölähtöisen toiminnan jatkosuunnittelussa ja

konseptin suunnittelemisessa.
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Ympäristövaikutuksiltaan myönteisen ja ekotehokkaan ammattikeittiön tärkeä

tulevaisuuden muutosvoima, ja kehitysajuri on ympäristölähtöinen palvelutuo-

tanto. Tämä sisältää muun muassa ruokahävikin vähentämisen, ruoan ekote-

hokkaan kuljettamisen, jätteiden lajittelun, pesuaineiden kulutuksen vähentämi-

sen sekä energiatehokkuuden parantamisen. Tässä työssä käsitellään kyseisiä

asioita ja ne vaikuttavat myös Nokian ruokapalveluiden ekokeittiö kehitysehdo-

tusten muodostumiseen. Esimerkiksi mitä keskitetymmin ruokatuotantoa toteu-

tetaan, sitä ympäristövastuullisempaa voidaan ajatella ruokatuotannon olevan.

Keskitetyssä tuotannossa tarvitaan vähemmän laitekapasiteettia ja koneita ja

laitteita pystytään hyödyntämään monipuolisemmin. Näillä seikoilla voidaan vai-

kuttaa energiankulutukseen. Kylmävalmistusmenetelmällä sekä cook & chill -

menetelmällä (kypsennä ja jäähdytä), voidaan vaikuttaa logistiikan tarpeen pie-

nenemiseen ja tätä kautta ympäristövastuullisuuden kasvuun ammattikeitti-

öissä. (Dammert 2018.) Keskittämällä ruokatuotantoa saadaan myös tuotan-

nonsuunnittelua ympäristölähtöisemmäksi, koska pystytään valmistamaan ker-

ralla suurempia tuotantoeriä.

Kuviossa 3 on kuvattu työn keskeisintä sisältöä eli ekotehokkuutta, ammattikeit-

tiön ympäristövaikutuksia sekä energian säästämistä ja ympäristölähtöistä palve-

luntuotantoa. Kyseisiä tekijöitä läpikäyden muodostuu suunnitelmaa ja kehitys-

ehdotusta Nokian kaupungin ruokapalveluyksikölle ja yksikön tulevaisuuden eko-

tehokkaille ammattikeittiöille.
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KUVIO 3. Ekokeittiösuunnitelma.

Ekokeittiösuunnitelma

Energian säästäminen ja
ympäristölähtöinen

palvelutuotanto

Ekotehokkuus

Ammattikeittiön
ympäristövaikutukset



15

3 YMPÄRISTÖVASTUULLISUUDEN LÄHTÖKOHTIA

3.1 Strateginen yritysvastuu ammattikeittiössä

Ympäristövastuullisuuden merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään ja sillä

tarkoitetaan pyrkimystämme toimia ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella

tavalla (Harmaala & Jallinoja 2012, 22). Monilla yksityisillä ruokapalveluiden toi-

mijoilla on jo ympäristöohjelmat tai sertifioidut ympäristöjärjestelmät käytössään

(Dammert 2018).

Strateginen yritysvastuu tarkoittaa yrityksen strategista valintaa, jossa huomioi-

daan ekologiset ja sosiaaliset tavoitteet. Toimet aiheeseen liittyen ovat merkit-

tävä osa liiketoimintastrategiaa taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

(Harmaala ym. 2012, 264.)

Yritysvastuullisuuteen kuuluu muun muassa vesien, ilman ja maaperän suojelu

sekä kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaa-

minen. Lisäksi tehokas ja säästäväinen luonnonvarojen käyttö, jätteiden määrän

vähentäminen ja kemikaalien terveys- ja ympäristöriskin hallinta. (Harmaala ym.

2012, 22.) Kyseiset seikat ovat merkittäviä tekijöitä ja koskevat myös ympäristö-

vastuullisia ammattikeittiöitä.

Kuluttajien tietoisuus yritysvastuun asioista lisääntyy entisestään. Ekologisuutta

ja yritysvastuuta arvostavien kuluttajien merkitys on suuri kuluttajille suoraan

suunnatuissa palveluissa ja tuotteissa. Heidän mielipiteensä vaikuttavat myös

yleiseen yhteiskunnalliseen asennemuutokseen, joka puolestaan heijastuu myös

poliittiseen päätöksentekoon. Sen vuoksi vihreän kulutuksen kasvua on analysoi-

tava huolellisesti kaikilla toimialoilla yhtenä tärkeänä liiketoimintaympäristön tren-

dinä. (Juutinen & Steiner 2010, 53 - 55.) Esimerkiksi Keskon ympäristövas-

tuuraportoinnissa näkyy ekologisuuden kasvu merkittävä vastuullisuuden tren-

dinä myös tulevaisuudessa (Teivainen 2013, 79). Todennäköisesti tulevaisuu-

dessa yritysvastuu tulee arkipäiväistymään ja ottamaan sille kuuluvan paikan

(Juutinen ym. 2010, 30).
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Valtioneuvoston tavoitteena vuodelle 2020 on muun muassa, että julkinen sektori

on edelläkävijänä edistämässä esimerkiksi ruokaketjussa rakenteellisia innovaa-

tioita ja toimintatapojen muutoksia, joilla suomalaisten hiilijalanjälkeä pienenne-

tään huomattavasti (Ympäristöministeriö n.d.). ISO 14000 standardisarja antaa

organisaatioille ympäristöasioiden hallintaa ympäristöjohtamisen tueksi. Standar-

deja voidaan soveltaa kaikenkokoisiin organisaatioihin ja toimialoihin. ISO 14000

tukee kestävää kehitystä sekä ekologisten että taloudellisten tavoitteiden näkö-

kulmasta. Ympäristöjärjestelmä muodostaa perustan ympäristöjohtamisen muille

työvälineille, kuten esimerkiksi ympäristöauditoinnit, elinkaariarvioinnit ja ympä-

ristömerkinnät. ISO 14000 -sarja yhtenäistää ympäristöasioiden hallinnan käsit-

teitä, määritelmiä ja menetelmiä. (Suomen standardoimisliitto n.d..) Ammattikeit-

tiötoimialalla vastuullinen ympäristötoiminta on melko hyvällä tasolla (Särkkä &

Vilkkilä 2011). Ammattikeittiöiden hankinnat ovat ympäristönäkökulmasta merkit-

täviä, joten julkisella sektorilla on velvollisuus toimia hankinnoissaan vastuulli-

sesti (Motiva Oy 2014).

3.2 Energiatehokkaan ammattikeittiön lähtökohdat

Ammattikeittiön hankesuunnittelussa energiatehokkuuden haasteita ovat tuo-

tantoprosessi-, arkkitehti-, LVI-, sähkö-, automaatio-, rakennuttaja- ja käyttäjä

sekä hankintasuunnittelun intressien yhteensovittaminen (Korhonen 2018).

Myös kuluttajien kiinnostus ammattikeittiöiden ympäristövaikutuksia kohtaan on

lisääntynyt (Dammert 2018). Tämä näkyy kasvavana kiinnostuksena esimer-

kiksi kasvisruokaa sekä jätteiden lajittelua kohtaan. Kuluttajien kiinnostuksen

myötä elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista elinkaarensa aikana on tehty jon-

kun verran tutkimuksia Euroopassa, joitakin myös Suomessa. Tutkimuksissa on

selvitetty muun muassa elintarvikkeiden elinkaarenaikaista energiankulutusta.

(Kehittyvä elintarvike n.d..)

Energiankulutukselle on määritelty Euroopan komissiossa säästötavoitteita esi-

merkiksi kasvihuonekaasupäästöjen, uusiutuvien energianlähteiden käytön lisää-

misen sekä energian käytön vähentämisen osalta. Haastavimpana näistä pide-

tään energian säästötavoitetta. Siihen liittyviä toimia ovat esimerkiksi
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energiankulutuksen vähentäminen julkisissa rakennuksissa ja energiatehokkuu-

den vaatimuksen liittäminen osaksi tavaroiden ja palveluiden hankintakriteeriksi

tai osaksi palvelusopimuksia. (Tavoitteena energiatehokas EU 2013.)

Ammattikeittiöiden toimintaan liittyvät EU-direktiivit koskevat energian loppukäy-

tön vähentämiseen, rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja määrit-

telyyn sekä ekologisen suunnitteluun, koskien energiaa käyttäviä tuotteita

(Rautiainen 2012).

Suomi on sitoutunut tavoitteisiin energiatehokkuuden parantamiseksi. Energiate-

hokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä laatima työväline täyttää

kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Voimassa oleva energiatehokkuus-

sopimuskausi on alkanut vuonna 2017 päättyen vuoden 2025 loppuun. (Energia-

tehokkuussopimukset 2017.) Myös Nokian kaupunki on mukana energiatehok-

kuussopimuksessa, joka velvoittaa myös ruokapalveluita toimenpiteisiin omalta

osaltaan. Yhteistyökumppanina energiatehokkuussopimuksessa on EnerKey ja

työryhmässä on jäseniä kaupungin kaikista tulosyksiköistä, myös ruoka- ja sii-

vouspalveluista. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on Nokian kaupun-

gilla vähentää energian kulutusta vuoteen 2020 mennessä 4 % ja lopullinen ener-

giansäästötavoite sopimuskauden loppuun mennessä vuoteen 2025 on 7,5 %

(EnerKey 2018).

Suomessa eri toimialat ja järjestöt tekevät sopimuksia ja standardeja direktiivien

pohjalta, joilla pyritään energiatehokkuuden lisäämiseen. Esimerkiksi matkailu- ja

ravintola-alalla sopimusta toteutetaan MaRan toimenpideohjelmalla sekä kun-

nissa käytössä olevilla energiatehokkuussopimuksilla ja -ohjelmilla, kuten KETS

eli kuntien energiatehokkuussopimus. Sopimusjärjestelmään liittynyt yritys, kunta

tai kuntayhtymä voi hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä energiakatselmus- ja in-

vestointitukea. (Salminen 2009.)

Vuonna 2008 käynnistynyt energiatehokkuussopimuskausi päättyi vuoteen 2016.

Tuolloin sopimusjärjestelmässä oli mukana satoja suomalaisia yrityksiä ja yhtei-

söjä, joiden toteuttamien energiatehokkuustoimenpiteiden myötä energiaa
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säästyi vuositasolla lähes 16 TWh (terawattituntia). Kyseiset toimet vähentävät

hiilidioksidipäästöjä yli 4,8 miljoonalla tonnilla ja turhia energiakuluja 540 miljoo-

nan euron edestä. (Energiatehokkuussopimukset 2017.)

3.3 Energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset ammattikeittiöissä

Energian kulutus on merkittävä kustannus ja ekologisesti kuormittava tekijä am-

mattikeittiössä (Alkio-opisto n.d.). Energiankäytön tehostaminen ammattikeitti-

öissä on kestävän kehityksen edistämistä ilmasto- ja energiastrategian mukai-

sesti (Motiva Oy 2010, 3). Ammattikeittiön suunnittelulla ja hankinoissa tehtä-

villä valinnoilla on merkittävä vaikutus tuotteiden ja palveluiden käyttämään

energian määrään (Reisbacka, Rytkönen, Salminen & Kosonen 2009, 3). Myös

ammattikeittiöiden koneissa ja laitteissa sekä toimintatavoissa ja prosesseissa

on tapahtunut myönteistä kehitystä energiatehokkaaseen suuntaan (Rautiainen

2012).

Ammattikeittiöiden energiatehokkuutta ja ekologisuutta voidaan tarkastella

muun muassa ruokapalveluiden-, asiakkaiden-, toimitilajohtamisen- sekä kan-

sallisen tai globaalin näkökulman kautta. Ammattikeittiöiden energiatehokkuutta

voidaan pitää kansallisesti merkittävien liiketoimintojen johtamisena, koska liike-

toiminnan johtaminen on kokonaisuuksien hahmottamista ja strategisten työka-

lujen hyödyntämistä haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Energiatehokkuus

on kansallisestikin ajatellen yksi hyvä strateginen työväline. (Korhonen 2018.)

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuodelta 2010 korostetaan julkisen sekto-

rin toimimista esimerkkinä energiatehokkuuden edistämisessä. Useat EU-direk-

tiivit edistävät energiatehokkuuden toimeenpanoa ja osasta tulee myös suoria

velvoitteita. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011.)

Kuviossa 4 esitetty ruoan raaka-ainetuotanto aiheuttaa ruokapalveluiden ympä-

ristövaikutuksista lähes kaksi kolmasosaa (Motiva Oy 2018). Ruoan valmistus ja

siihen liittyvät seikat muodostavat noin kolmanneksen ruokapalveluiden ympä-

ristökuormasta (EkoCentria 2010). Kuvio liittyy kokonaisuudessaan ympäristö-

vastuullisuuteen, minkä tulee olla osa ammattitaitoa ruokapalvelualalla

(Ympäristöosaava n.d.).
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Kuviossa kuvataan monimuotoisesti ruokapalvelualan ympäristövaikutuksia

ruoan raaka-ainetuotannosta keittiöprosesseihin. Lisäksi kuviosta ilmenee laaja-

alaisesti ruokapalveluiden ympäristövaikutuksia, kuten kasvihuonekaasut, tuo-

tantoeläinten hyvinvointi ja vesistökuormitus. Kuvio kuvaa, miten esimerkiksi

nämä seikat vaikuttavat matkalla kohti kestäviä ruokailutottumuksia.

Kuviossa 4 on kuvattu ruokapalveluiden ympäristövaikutuksia.

 KUVIO 4. Ruokapalveluiden ympäristövaikutukset.

 (EkoCentria 2010).

Ammattikeittiöissä on otettu kestävän ruokapalvelun kriteerit vaihtelevasti huo-

mioon. Näin todetaan maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n tut-

kimuksessa. Julkisilla ruokapalveluilla on yhteiskunnallinen merkitys kansalais-

ten ruokaturvallisuuden sekä hyvinvoinnin edistämisessä. (Kurppa, Nuoranne,

Risku-Norja, Silvennoinen & Skinnari 2010.) Ammattikeittiöissä voidaan vähen-

tää ympäristön kuormitusta esimerkiksi valitsemalla raaka-aineita, jotka ovat

ympäristövaikutuksiltaan pienempiä, kehittämällä työtapoja ja prosesseja, kou-

luttamalla henkilöstöä, vähentämällä ammattikeittiöiden energian kulutusta, vä-

hentämällä veden, sähkön ja kemikaalien kulutusta sekä vähentämällä hävikkiä

ja logistiikkaa (Motiva Oy 2018). Esimerkiksi kasvisruoka ja ympäristöystävälli-

set kemikaalit ovat hyvä keino tavoitella ympäristövastuullisuutta (Ympäristö-

osaava n.d.).
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Energian kulutus on merkittävä ammattikeittiöiden hiilikuormaan vaikuttava te-

kijä, joka vaatii jatkuvaa tarkastelua. Suurimmat säästöt energiatehokkuudessa

saavutetaan suunnitelmallisella prosessien hallinnalla sekä ennakoivalla toimin-

nalla. (Salminen 2009, 2.) Seuraavissa alaluvuissa on kuvattu ammattikeittiön

energiankulutukseen sekä ympäristökuormitukseen vaikuttavia tekijöitä.

3.4 Astianpesuprosessien sekä veden- ja sähkön käytön kehittyminen

Ammattikeittiöiden energiankulutuksella tarkoitetaan keittiössä käytetyn sähkö-

energian ja vedenkulutuksen määrää. Suomessa on noin 17 000 ruokaa valmis-

tavaa ammattikeittiötä, jotka tuottavat vuositasolla noin 890 miljoonaa ateriaa.

Keskimäärin ateriamäärä on noin 2,4 miljoonaa annosta/päivä. (Taloustutkimus

2012.) Sähköä ja vettä tarvitaan useissa ammattikeittiön työvaiheissa, kuten

ruoanvalmistuksen raaka-aineeksi, koneiden ja laitteiden toimintaan sekä tilojen

puhtaanapitoon (Rautiainen 2012, 6). Viimeisin Suomen ammattikeittiöiden

energiankulutusta määrittelevä raportti on vuodelta 2010 (Korhonen 2018).

Ammattikeittiön suunnitteluvaiheessa tehdyillä ratkaisuilla on ratkaiseva merki-

tys muun muassa rakennuksen käyttökustannuksiin ja ekologisiin tekijöihin.

Esimerkiksi ratkaisut, joilla keittiön mitoitusilmavirtaa voidaan pienentää, on

suora vaikutus niin investointi- kuin käyttökustannuksiin. (Reisbacka ym. 2009,

27.)

Astianpesun tarkoitus on tuottaa puhtaita ja kuivia astioita, joissa mikrobimäärä

on alhainen. Astianpesuprosessi on tärkeä osa omavalvontaa. (Ylönen 2018,

2.) Astianpesuprosessissa pesutulokseen vaikuttaa mekaaninen ja kemiallinen

energia, pesuaika sekä lämpötila (Metos Oy n.d.). Ekologisuusnäkökulmana on

vähentää veden ja sähkön kulutusta (Ylönen 2018, 2). Tämä tulee huomioida

astianpesukoneen hankintavaiheessa. Astianpesukoneelta vaadittava kapasi-

teetti lasketaan astiamäärän ja käytettävän pesuajan mukaan. Myös elinkaaren

aikaiset käyttökustannukset tulee huomioida ekologisuusnäkökulmasta.

(Reisbacka ym. 2009, 20.)
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Taulukossa 1 on esimerkkilaskelma korikuljetinkoneen käyttökustannuksista,

jonka volyymi on 300 koria / päivä /220 päivänä vuodessa. Sähkön kulutuksen

hinta esimerkkilaskelmassa on 10 senttiä /kWh (kilowattituntia). Mikäli taulukon

kustannuslaskentaa päivitettäisiin, mittaustuloksiin vaikuttaisivat todennäköi-

sesti laitekannan uudistuminen sekä sähkön hinnan muutos.

TAULUKKO 1. Esimerkkilaskelma korikuljetinkoneen käyttökustannuksista.

Veden kulutus kustannus
- lämminvesi allastäyttöihin 0,20 m3 0,80 €
- kylmävesi loppuhuuhteluun 0,40 m3 1,20 €
Vesi yhteensä 0,60 m3 2,00 €
Sähkön kulutus kustannus
- tankkien lämmitys 14,00 kWh 1,40 €
- huuhteluveden lämmitys 15,00 kWh 1,50 €
- Moottorit 8,00 kWh 0,80 €
Sähkö yhteensä 37,00 kWh 3,70 €
Kemikaalien kulutus kustannus
- pesuaine 0,40 kg 1,50 €
- huuhteluaine 0,10 kg 0,50 €
Kemikaalit yhteensä 0,50 kg 2,00 €
Kustannukset yhteensä päivässä 7,70 €
Kustannukset vuodessa (220 pv/vuosi) 1 694 €
Elinkaarikustannukset 15 vuodessa 25 410 €
Kustannukset per kori 0,026 €

 (Metos Oy 2010).

Tärkeänä huomiona astianpesuprosessin kokonaiskustannuksien hallinnassa

on pohtia esimerkiksi kouluissa tarjottimien käytön tarpeellisuutta. Kuviossa 5

esitetyssä Damico Oy:n tiedonannossa kuvataan pelkkien tarjottimien pesun ai-

heuttamia kustannuksia vuositasolla. Laskennassa on mukana kaikki kustan-

nukset, mukaan lukien työvoimakustannukset. Metoksen laskennassa ei ole

huomioitu työvoimakustannuksia, joten laskelmat eivät ole vertailukelpoisia kes-

kenään.
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KUVIO 5. Tarjottimien pesun vuosikustannus.

 (Dammert 2018).

Ammattikeittiöasiantuntija Merja Salmisen mukaan ammattikeittiössä käytetystä

vedestä kulutetaan astianpesussa noin 80 % ja sähköstä noin 40 % (Salminen

2009, 25). Ammattikeittiöiden keskeisten prosessien eli aterioiden valmistuksen,

kylmäsäilytyksen ja astioiden pesun, kesken jakaantuvalle sähköenergialle ei

ole tällä hetkellä kuitenkaan voimassa olevia yleispäteviä täsmällisiä prosenttija-

kaumia. Kulutuksen jakautumista kuvaavat luvut ovat peräisin 1990 luvun lopun

tutkimuksista, joten melko todennäköisesti ne eivät vastaa enää tämän päivän

tilannetta. (Rautiainen 2012, 6.)

Aterioiden valmistukseen, kylmäsäilytykseen ja astianpesuun kuluu ammattikeit-

tiöissä Suomessa vuositasolla sähköenergiaa noin 641 gigawattituntia. Tämän

lisäksi ammattikeittiöissä kulutetaan vuosittain lähes kolminkertainen määrä

sähköenergiaa tilojen lämmittämiseen, ilmanvaihtoon sekä valaistukseen.

 (Motiva Oy 2010, 4.)

Energiatehokkuuden parantaminen ja energian käytön minimointi mahdollista-

vat ammattikeittiöille huomattavia säästöjä. Energiankäytön vähentäminen kui-

tenkin edellyttää käytetyn sähkön- ja vedenkulutuksen mittaamista. (Ammatti-

keittiöosaajat n.d..) Mittaamiseen tarvittava järjestelmälle on hintansa, mutta se

on myös edellytys säästöjen syntymiselle (Tuovinen 2013).

Astiapesukorillisen pesu
kustannus 0,50 € /kori

Asiakkaita
1000

Toiminpäiviä
/vuosi 189

Trarjotinkoreja
/päivä 100

Tarjotinkoreja
/ vuosi 18900

€ / vuosi
9450
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Taulukossa 2 on määritelty kokonaisenergian kulutuksen jakaumaa ammatti-

keittiöissä vuositasolla. Tämä tarkoitti vuoden 2010 hintatasolla sähköenergian

kulutusta noin 65 miljoonan euron edestä. Sähkön hinnan noustessa energia

lohkaisee merkittävän osan ammattikeittiöiden kustannuksista. (Motiva Oy

2010, 4.)

TAULUKKO 2. Energiankulutuksen jakauma Suomen ammattikeittiössä.

Lämmitysenergia GWh

1600 65

%

Valmistus, kylmäsäily-

tys, astianpesu

GWh

641 26

%

IV-puhaltimet, valais-

tus

GWh

190 9 %

(Motiva Oy 2010, 5).

3.5 Ammattikeittiön tilasuunnittelun merkitys

Ammattikeittiön suunnittelu on osa kokonaisvaltaista rakennussuunnittelua, ja

se vaatii aina erityisosaamista. Ammattikeittiön suunnittelun lopputuloksena pi-

detään usein piirustusta, jossa on esitetty tulevan ammattikeittiön laitteet ja ka-

lusteet. Laite- ja talotekniikan tuntemus on tärkeää, mutta ammattikeittiösuunni-

teluun liittyy myös niissä ruokailevien asiakkaiden palvelupolkujen suunnittelu

yhdessä palveluita tarjoavan ruokapalveluntuottajan kanssa. (Defose Oy n.d..)

”Pitkä toiminnallinen ja tekninen tietous ja kokemus ovat todella keskeisiä keit-

tiösuunnittelussa.”, toteaa Saircon Oy:n toimitusjohtaja Heikki Koskinen (Laakso

2013). Ammattikeittiöiden vaatimukset, tuotantoprosessit ja tekniikka kehittyvät

jatkuvasti. Ammattikeittiöiden tilasuunnittelussa on tavoitteena tarkoituksenmu-

kainen sekä turvallinen työympäristö, jossa on kestävät, tehokkaat ja helposti

puhdistettavat tilat, laitteet ja kalusteet. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida

työtä ja energiaa säästävät laiteratkaisut sekä pitkän elinkaaren mahdollistavat

tilat. (Rakennustieto Oy n.d..)
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Ammattikeittiöiden energiankulutusta voidaan minimoida keskittämällä tuotan-

toa, minimoimalla laitehankintoja, huomioimalla hankittavien laitteiden ekote-

hokkuus, pohtimalla vaihtoehtoisia tuotantotapoja, käyttämällä laitteita valmista-

jan ohjeiden mukaisesti sekä keskittämällä astiahuoltoa (Dammert 2018).

3.5.1 Henkilökunnan toiminnan vaikutus ympäristövastuullisuuteen

Henkilökunnan omilla toimintatavoilla voidaan vaikuttaa huomattavasti ammatti-

keittiön ympäristövastuullisuuteen. Dammertin (2018) mukaan käytettäessä ja-

lostusasteeltaan korkeita raaka-aineita, säästyy energiaa ammattikeittiössä.

Elintarvikeyrityksissä kypsennys tapahtuu suurissa erissä energiatehokkaasti.

Lisäksi kehittämällä tuotantomenetelmiä pystytään vaikuttamaan laitehankinto-

jen määrään sekä minimoimaan ruokien kypsymisaikoja. Huomioimalla kylmä-

laitteiden sijoittelu keittiössä sekä laitteiden optimaalinen määrä, pystytään vai-

kuttamaan keittiöneliöiden tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tärkeää on huoleh-

tia säännöllisestä laitehuollosta ja laitteiden puhtaanapidosta ja esimerkiksi

kylmiöiden ovien tiivisteiden kunnosta. Eräs tärkeä tekijä on huolehtia kylmälait-

teiden oikeista lämpötiloista ja pitämällä laitteet kytkettynä vain tarvittaessa. Esi-

merkiksi astianpesukonetta ei useinkaan tarvitse käynnistää heti aamulla en-

simmäisenä. Ruoanvalmistuksessa kypsennyslaitteen voi sammuttaa ja antaa

ruoan kypsentyä uunin jälkilämmössä. Muita tärkeitä huomioita ovat esimer-

kiksi, että kylmiöiden ja uunien ovia ei avata turhaan, kylmälaitteissa säilytetään

ainoastaan sellaisia tuotteita, jotka todella vaativat kylmäsäilytyksen. Lisäksi

vältetään turhaa pakastamista, mikäli tuotteiden jatkokäyttö on epätodennä-

köistä. Huolehditaan keittiön ilmastoinnin ja sisälämpötilan oikeellisuudesta, väl-

tetään turhaa veden käyttöä sekä sammutetaan valot, kun niitä ei tarvita. (Dam-

mert 2018.)

3.5.2 Rakentamisratkaisujen ja ilmanvaihdon vaikutus ekotehokkuuteen

Rakentamis- ja laiteratkaisuilla on merkittävä vaikutus ammattikeittiön ekotehok-

kuuteen (Dammert 2018). Jokainen energiankulutusta pienentävä tekijä on tär-

keää. Ammattikeittiöissä energiatehokkuuden kehittämiseen liittyy keskeisesti
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toimintamallien ennakkoluuloton tarkastelu. Kehittämällä prosesseja on mahdol-

lista toteuttaa jopa 60 % keittiön mahdollisesta energiansäästöstä. (Motiva Oy

2010.) Ekologisuutta ja energiatehokkuutta tavoitellessa myös keittiölaitesijoitte-

lulla on merkitystä etenkin ilmanvaihdon kannalta. Keskilattialle sijoitetut laite-

ryhmät nostavat ilmanvaihdon ja sen energian kulutuksen noin puolitoistaker-

taiseksi. (Kaistinen 2019.) Tila- ja laitetarpeita tulisi tarkastella objektiivisesti ja

myös raaka-aineisiin, tuotantomenetelmiin, prosessisuunnitteluun sekä pakkaa-

miseen tulee kiinnittää huomiota. Laitteiden oikea mitoitus on sekä vanhojen lai-

teiden korvaaminen uusilla ja säännöllinen huoltaminen ovat tärkeitä seikkoja.

Myös elinkaariajattelu esimerkiksi lattioiden osalta on tärkeää huomioida. (Dam-

mert 2018.) Oleellisin ekoteko ammattikeittiöissä olisi minimoida sähkönkulutus

sekä hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja. ”Sähkönkulutus vähenee tehok-

kaammin rakentamalla mahdollisemman vähän neliöitä ja kuutioita.” Toteaa

Minna Dammert Damico Oy:stä Ammattikeittiö lehdessä. (Ammattikeittiö 2019,

21-22.) Esimerkiksi suunnittelussa tavoitellaan ratkaisuja, joissa hyödynnetään

auringon energiaa passiivisesti sijoittamalla rakennukset oikealla tavalla, jotta

ne pystyvät varastoimaan maksimaalisesti auringon energiaa kasvattamatta kui-

tenkaan rakennuksen jäähdytystarvetta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011).

Lisäksi keittiön ilmastointiratkaisuilla voidaan minimoida ratkaisevasti energian-

kulutusta (Ammattikeittiö 2019, 21-22). Sisäilmaratkaisuja tuottavan Halton

Group Oy:n Jere Kaistinen toteaa ilmanvaihdosta seuraavaa:

Ilmanvaihto on ammattikeittiössä henkilökunnan olosuhteiden ja

kiinteistön kunnossa pysymisen kannalta erittäin tärkeää. Siitä ei

voi eikä kannata tinkiä. Näin ollen ekotehokkuutta eli energian

säästöä tulee hakea joustamatta olosuhteista.

Myös poistoilman lämmöntalteenotto tulee huomioida. Erittäin paljon esimerkiksi

rasvaista poistoilmaa tuottavissa keittiöissä tulee ilmastointijärjestelmä varustaa

kehittyneillä rasvan erotus- ja suodatusratkaisuilla, jotta vähennetään lämmön-

talteenottolaitteiden likaantumista. Myös ilmanvaihdon ohjaus tulee tehdä todel-

liseen käyttöön perustuen. Tämä vaatii kehittyneen ammattikeittiöihin
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suunnitellun automaatiojärjestelmän. (Kaistinen 2019.) Ilmanvaihdon ja muiden

järjestelmien tarpeenmukaista ohjausta, lämmön talteenottoa sekä matalaläm-

pötilaisia lämmitysjärjestelmiä tulisi suosia (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011).

Lämmön talteenotto tallentaa ja siirtää lämpöä yleensä ilmaan tai veteen, joka

tulee rakennukseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa elintarvikehuoneistoissa on

yleistä jäähdytyskompressoreista peräisin olevan lämmön siirtäminen käyttöön.

Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan ravintolat ovat siellä energiatehok-

kaimpia kaupallisia rakennuksia. (Sustainablefoodservice 2016.)

3.5.3 Ammattikeittiön tilantarpeeseen vaikuttavia tekijöitä

Merkittävin osa ammattikeittiön suunnitteluun käytetystä suunnittelutyöstä tulisi

tehdä jo ennen ensimmäistäkään piirustusta. Tähän suunnitteluvaiheeseen voi-

vat kuulua esimerkiksi palvelumuotoilusta tai lean -menetelmistä lähtöisin olevat

periaatteet. Tärkeintä on määritellä ja kuvata selkeä tavoite. Merkityksellisiä ky-

symyksiä suunnittelun alkuvaiheessa on: ketkä ovat ammattikeittiön asiakkaita

ja mitä palveluja ja miten asiakkaillemme ne tarjoamme parhaalla mahdollisella

tavalla.  Onnistuneen ammattikeittiösuunnittelun tavoitteena on oltava tekninen

ja toiminnallinen asiakaslähtöinen kokonaisuus. (Defose Oy n.d..)

Joissain julkisen sektorin uudiskohteissa arkkitehdit ja rakennussuunnittelijat

ovat sijoittaneet keittiön logistisesti huonoon paikkaan (Dammert 2018).  ”Keittiö

on yleensä hyvä, jos lattia ja ilmanvaihto ovat kunnossa, mutta jos esimerkiksi

ilmanvaihtojärjestelmän jäähdytys karsitaan pois projektin loppuvaiheessa, siitä

koituu ongelmia” (Laakso 2013).

Taulukossa 3 on esitelty Damico Oy:n näkemyksiä seikoista, jotka vaikuttavat

tilantarpeeseen keskuskeittiössä eli tuotanto- ja valmistuskeittiöissä sekä vas-

taavasti palvelukeittiössä.
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TAULUKKO 3. Tuotantokeittiön tilantarpeeseen vaikuttavia tekijöitä.

VÄHENTÄÄ TILATARVETTA KESKUSKEITTIÖSSÄ LISÄÄ TILATARVETTA KESKUSKEITTTIÖSSÄ

Volyymi Volyymi

* Ateriamäärä. Ostetaan osa aterioista yrityksiltä * Ateriamäärä. Tehdään kaikki itse

* Palvelukeittiöiden määrä pieni, kohdekoko iso

* Palvelukeittiöiden määrä suuri, kohdekoko

pieni

* Henkilöstönmäärä pieni, toimitaan kahdessa

vuorossa

* Henkilöstönmäärä suuri, toimitaan yhdessä

vuorossa

Tuotantotapa Tuotantotapa

* Kylmävalmistus ja Cook and chill * Kuumatoimitukset

* Korkea raaka-aineiden jalostusaste * Alhainen raaka-aineiden jalostusaste

Pakkaustapa Pakkaustapa

* Pussipakkaaminen tilatehokkain ratkaisu * Ruostumattomat teräsastiat (astiahuolto ja

varastotilat)

Toimintamallit ostaminen Toimintamallit ostaminen

* Kompakti raaka-ainevalikoima * Laaja ostoartikkelimäärä

* Tiheä ostotoimitussykli * Harva ostotoimitussykli

* Välitystuotteet tilataan suoraan palvelukeittiöi-

hin * Keskuskeittiö toimii välivarastona

* Energia- ja tuorelisäkkeet valmistetaan palvelu-

keittiöissä

* Energia- ja tuorelisäkkeet valmistetaan kes-

kuskeittiössä

Palvelut Palvelut

* Hajautettu jakelu * Keskitetty jakelu

* Kotiaterioiden tuotanto ja pakkaaminen

* Erityisruokavalioiden tuotanto vain lääketie-

teelliseen tarpeeseen perustuen * Mielihaluvalioiden tuottaminen

* Vähän vaihtoehtoja * Useat vaihtoehdot

* Ei tilaustarjoiluja, kahvinkeittoa * Tilaustarjoiluja, kahvinkeittoa

* Toimitussykli nopea * Toimitussykli esim. kerran viikossa
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Tilasuunnittelu Tilasuunnittelu

* Selkeät tilat, yleensä suorakaiteen muoto tilate-

hokkain * Paljon pieniä osastoja ja varastoja

* Vähän ikkunaseiniä ja ovia (yksi sisääntulo)

* Paljon ikkunoita ja muuten "rikkinäisiä sei-

niä"

* Monitoimitilat, tilojen käyttöaste korkea (esim.

taukotila/toimisto) * Paljon käyttöasteeltaan alhaisia tukitiloja

VÄHENTÄÄ TILATARVETTA PALVELUKEITTIÖISSÄ LISÄÄ TILATARVETTA PALVELUKEITTIÖISSÄ

Palvelukonsepti Palvelukonsepti

* Päiväkotien ja palvelutalojen ruokailu/monitoi-

mitilat * Ruokien toimitus osastoille

* Tarjotinten pois jättäminen, tehokas ruokailu-

jen jaksotus

* Tarjottimet ja huonosti suunniteltu ruokai-

lujen jaksotus

* Astianpalautus vaunuilla pikkukohteissa * Astioiden palautusyksikkö pikkukohteissa

* Harkinta, mitä kannattaa keittiössä valmistaa,

esim. kahvi

* Esim. kahvi ja voileivät valmistetaan pää-

keittiössä, ei asiakaspinnassa

 (Dammert 2018).

Dammert pitää ekologisuutta ammattikeittiöiden tärkeimpänä muutosilmiönä.

Hän näkee Laakson (2013) haastattelussa ekologian merkitsevän sekä veden

että energiankulutuksen vähentämistä. Kaikki laitetoimittajat ovat panostaneet

ekologisuuteen ja etenkin vanhemmasta päästä laitteita olisi syytä uusia. Myös

esimerkiksi hiilihappojäällä jäähdyttäminen on hyvin ekotehokas vaihtoehto,

joka sopii Dammertin (2019) mukaan varsinkin suurempiin yksiköihin. Dammer-

tin mukaan on kuitenkin muistettava, että ekotehokkainkaan laite ei yksinään

säästä ympäristöä, vaan keittiön operatiiviset toimintamallit ratkaisevat keittiön

ympäristörasituksen määrän.(Laakso 2013.)

Haasteita ammattikeittiösuunnittelulle aiheuttaa, että tilojen ja laitteiden inves-

tointipäätökset tehdään usein nykytilanteeseen pohjautuvan arvion mukaan. Ko-

konaisrakennusurakoissa, joissa myös laitehankinnat ovat rakentajan vastuulla,

on haasteena, että ne eivät välttämättä palvele ammattikeittiön käytännön pro-

sesseja, kuten esimerkiksi astianpesuprosessin- tai erilaisten ruoanvalmistus-

prosessien toimivuutta tai ympäristön huomiointia. (Dammert 2018.)
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Lisäksi ekotehokasta ammattikeittiötä suunniteltaessa tulisi huomioida myös

muuntojoustavuus. Varsinkin suuriin keittiöihin tulisi tehdä varauksia toimintojen

muuttumiseen. (Kaistinen 2019.)

3.6 Jätteiden vähentäminen ja hävikin minimointi

Hävikin seuranta ja minimointi ovat osa vastuullista yritystoimintaa. Ympäristön

ja kustannusten kannalta syntymätön jäte on paras. (Ympäristöosaava n.d..)

Sekajäte on kallista, joten myös hintakustannukset puoltavat huolehtimaan hävi-

kin minimoimisesta ja oikeaoppisesta lajittelusta. Ammattikeittiön hankinnoissa

tulisi välttää mahdollisuuksien mukaan metalli- ja lasijätettä. (Dammert 2018.)

Arviolta kaksi kolmasosaa ympäristövaikutuksista syntyy raaka-ainetuotan-

nossa. Ruoan valmistaminen ja siihen liittyvät toimet muodostavat noin kolman-

neksen ruokapalveluiden ympäristökuormasta. (EkoCentria 2010.) Jätelaki kos-

kee myös ammattikeittiötoimintaa ja sen tarkoituksena on ehkäistä muun mu-

assa jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa ympäristölle sekä

edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä (Finlex 2011).

Kurkaa-Kaljusen ym. (2012) mukaan ruokahävikin määrä Suomessa koko elin-

tarvikeketjussa on 25 - 50 %. Jätteiden vähentämiseen on ammattikeittiöissä

hyvät edellytykset, koska koko prosessi tilauksesta asiakkaalle saakka on mah-

dollista hallita. (Kurkaa-Kaljunen, Malaska, Muukka, Salo & Väänänen 2012.)

Ruotsissa vastaavasti vuonna 2012 ruokahävikin määrä ammattikeittiöiden-, te-

ollisuuden- ja logistiikan osalta oli noin 234 000 tonnia (Naturvårdsverket 2014).

Ruokahävikin määrän vähentämisellä on sekä taloudellisia että ekologisia vai-

kutuksia. Käytettävissä olevat luonnonvarat ehtyvät, syntyvyys kasvaa ja ilmas-

tonmuutos etenee, joten yhteiskunnan on muututtava vähäpäästöisem-

mäksi.(Sitra n.d..) Hävikiksi päätyvä ruoka on merkittävä ympäristöä kuormit-

tava tekijä, joten suunnitteluun ja ennakointiin kannattaa ammattikeittiöissä pa-

nostaa (Fredman Group 2017, 19).
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Ruotsissa tehdyn erään tutkimuksen mukaan palvelukeittiöissä syntyy merkittä-

västi hävikkiä, mikäli tarjolla on enemmän kuin yksi lounasvaihtoehto. Ruotsissa

julkisella sektorilla on ajatuksena muuttaa palvelukeittiöitä takaisin tuotantokeit-

tiöiksi, ja rajoittaa tarjottavien vaihtoehtojen määrää hävikin minimoimiseksi.

(Björkman, Eriksson, Eriksson,  & Malefors 2016, 2.) Dammert (2019) kommen-

toi kyseistä tutkimusta seuraavasti:

Tuotannon keskittäminen kannattaa aina. Tuotettaessa isompia
ruokaeriä tila- ja laitetarve vähenee, työ on tehokkaampaa ja kulje-
tusreitit optimoituvat. Ruotsissa on muutamissa kunnissa tuotantoa
hajautettu. Näkemykseni mukaan hajautettu tuotanto ei koskaan voi
olla edullisempaa kuin keskitetty tuotanto. Eikä se välttämättä ole
edes laadukkaampaa. Keskitettäessä tuotantoa saadaan nimittäin
myös ammattitaitoa keskitetyksi. Useiden sinnepäin varusteltujen
keittiöiden sijasta voidaan keskuskeittiö laitteistaa modernisti. Poliit-
tisia irtopinnoja haettaessa hajauttaminen voi tuntua hyvältä idealta,
käytännön toteutus on hyvin haastavaa mm. ammattitaitoisen hen-
kilöstön saannin ja johtamisen näkökulmista.

Ruoan hävikkiä syntyy ammattikeittiöissä yleensä eniten ruokailutilanteen ai-

kana eli asiakkaiden lautasilta tähteeksi jäävästä ruoasta (Ympäristöosaava

n.d.). Ruokapalveluissa hävikkiä syntyy muun muassa päiväkodeissa, kun las-

ten poissaoloja ei ilmoiteta keittiölle ja keittiö valmistaa ruokaa näin ollen yli tar-

peen. Hävikkiä syntyy myös kouluissa, kun oppilaat eivät välttämättä käy syö-

mässä ja keittiö kuitenkin varautuu maksimi ruokailijamäärään. (Dammert

2018.)

Hävikkiä syntyy myös valmistuksessa ja varastoinnissa. Hankinnoissa kannat-

taa suosia uudelleen käytettäviä tuotteita ja suuria pakkauskokoja sekä välttää

yksittäispakattujen tuotteiden määrää. Hävikkihyödyn lisäksi suuret pakkaus-

koot säästävät ammattikeittiössä työaikaa ja -määrää. (Ympäristöosaava n.d..)

Ammattikeittiössä työskentelevän henkilökunnan työllä on suuri merkitys. Tulee

huomioida ruokalistakierto, tuotetuntemus sekä menekit. Elintarvikehankin-

noissa tulee noudattaa sovittua ostovalikoimaa sekä tehdä tilaukset todellisen

menekin mukaisesti. Myös elintarvikkeiden vastaanottotarkastuksessa vaadi-

taan tarkkuutta ja varastoinnissa toimitaan fifo-periaatteiden mukaisesti (first in -

first out). (Dammert 2018.)
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3.7 Ruokakuljetusten- ja ruokatuotannon ympäristövaikutukset

Ruokatuotannon keskeisimmät ympäristövaikutukset liittyvät elintarvikkeiden

valmistukseen ja raaka-aine- sekä tuotehävikkiin. Kuljetukset muodostavat

yleensä vain pienen osan elintarvikeketjusta aiheutuvista vaikutuksista. (WWF

n.d..) Verrattuna alkutuotannon kuormitukseen jalostusvaiheen ympäristökuor-

mitus on yleensä pieni. Ruoan kuljetuksen osuus tuotantoketjun ympäristövai-

kutusten kokonaisuudesta on useimmissa elintarvikeketjuissa suuruusluokkaa

1-6 %. Kuljetukset ovat kuitenkin lisääntyneet ruoantuotannon keskittyessä ja

siirtyessä halvan työvoiman ja halpojen raaka-aineiden maihin. Liikenteen pääs-

töjen vähentymisen hyöty menetetään, kun raaka-aineita kuljetetaan yhä pidem-

piä matkoja. (Ympäristöosaava n.d..)

Chalmersin tutkija Kristina Liljenstrandin tekemän tutkimuksen mukaan esimer-

kiksi Ruotsissa voitaisiin säästää paremman ja suunnitellumman logistiikan

avulla satoja tuhansia tonneja ruokaa. ”Vaikuttamalla logistiikkajärjestelmiin

voimme varmistaa, että ruoka säilyttää hyvän laadun ja kestävyyden.”, toteaa

Kristina Liljenstrand. Tutkimuksen tärkeä johtopäätös on, että elintarvikeketjun

eri toimijoiden välinen yhteistyö on välttämätöntä hävikin minimoimiseksi. (Lil-

jenstrand n.d..)

Kuljetusautojen ja kuljetusten ympäristöä huomioivista laatuvaatimuksista voi-

daan määrittää esimerkiksi tarjouspyynnössä seuraavia seikkoja: jakeluautojen

täyttöaste, polttoainekulutus ja siihen perustuvat hiilidioksidipäästöt sekä lämpö-

tilaraportit kuljetusten ajalta. Kuljetusyrittäjille tai kunnan sisäisille kuljetuksille

voidaan esittää esimerkiksi seuraavia ympäristöä huomioivia toimintatapoja:

ajoreittien optimointi, vähäpäästöisemmät polttoaineet, kuljetuskaluston huolto

ja tyhjäkäynnin välttäminen. (Dammert 2018.)

Ammattikeittiötoiminnassa keskitetty ruoanvalmistus käyttäen tuotantotapoina

joko cook & chill eli kypsennä ja jäähdytä- tai kylmävalmistus tuotantotapoja, vä-

hentää kuljetusten määrää palvelukeittiöihin ja on näin ollen ekologisempaa.

(Dammert 2013.)
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Kuljetettaessa ruokaa yhdestä toimipisteestä, ajetut kilometrit vähenevät ja tar-

vittava auto- ja logistiikkamäärä supistuu. Lisäksi raaka-aineiden saapuminen

keittiölle isoissa erissä vähentää liikennettä. Näin toteaa Espoo Cateringin toimi-

tusjohtaja Kristina Inkiläinen. (Ammattikeittiö n.d..)

Ammattikeittiön ruokatuotannossa ympäristölähtöisinä vaihtoehtoina ovat esi-

merkiksi teollisuuden valmistamat komponentit, kuten kypsä liha. Näin ollen ei

synny kypsennyshävikkiä. Ylipäätään jalostusasteeltaan korkeat tuotteet vähen-

tävät työ-, laite-, energia- ja jätemääriä ammattikeittiöissä. (Dammert 2018.) Toi-

saalta mitä korkeampi tuotteen jalostusaste on, sitä enemmän tuotteessa on

työvaiheita ja laitteita ja sitä kautta korkeampi ympäristökuormitus tuotteen val-

mistajalle (Ympäristöosaava n.d.). Myös ruoan pumppaaminen padasta suo-

raan elintarvikepusseihin on monissa ammattikeittiöissä jo Suomessakin yleistä.

Pumppu mahdollistaa suurien tuotantoerien valmistamisen kerralla, joten se on

tehokasta. Pumpun etuna on myös tuotantoprosessitekniikan kehittyminen.

(Martila 2017, 54 - 57.) Merkityksellisiä ovatkin tuotantokeittiössä käytettävät

pakkausratkaisut. Pakkaamiseen liittyvät pumppuratkaisut vähentävät manuaa-

lisesti tehtävää työtä; raskas annosteluvaihe siirtyy koneen tekemäksi. Ekote-

hokkuuteen pumppujen käyttö vaikuttaa ainakin siten, että annosteluun ja lähe-

tykseen tulee tarkkuutta, mikä vaikuttaa hävikin määrään. (Dammert 2019.)

On aina katsottava kokonaisuutta, pakkausratkaisun vaikutusta toi-

minnallisuuteen, tilatarpeeseen, logistiikkaan, työaikatarpeeseen,

hävikkiin, jätemääriin sekä energian, veden ja kemikaalien käyt-

töön. Jos päädytään pakkaamaan ruoat muovipusseihin ja muovi-

pussit pahvilaatikoihin, keskuskeittiöön ei tule palvelukeittiöistä pa-

luukuormaa ollenkaan. Toteaa Dammert (2019.)

Näin toimien myös logistiikka vähenee ja kuljetettava kilomäärä laskee. Damico

Oy on suunnitellut tuotantokeittiöitä, joissa on vain pieni kombikone astiahuol-

lossa.
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Näin on säästetty tilaa kymmeniä, jopa satoja neliöitä, mikä on eko-

teko. Pussiratkaisu säästää tilaa myös palvelukeittiössä, kun kylmä-

tilaa tarvitaan vähemmän kuin rst-astioiden kanssa toimittaessa.

Lisäksi muovi suojaa elintarvikkeita tehokkaasti.

Toteaa Dammert (2019.)

Reseptiikan noudattaminen sekä raaka-aineiden punnitseminen tuotannon käyt-

töön ja edelleen lähettämiseen ovat myös tärkeitä tekijöitä. Lisäksi tulee huomi-

oida tuotannon osavalmistus, mikäli on kyse tuotantokeittiöstä sekä pohtia tuo-

tevalikoiman kompakti laajuus. (Dammert 2018.) Tuotantoerien valmistus tulisi

ajoittaa menekin mukaan (Ympäristöosaava n.d.). Myös palvelukeittiöillä, joissa

ruoka kypsennetään tai kuumennetaan, tulee kypsentää ruokaa vain todellisen

menekin mukaan. Ruoanvalmistuksessa tulee huomioida oikeat kypsennysläm-

pötilat sekä oikea-aikainen toiminta. (Dammert 2018.) Ekotehokkaassa ammat-

tikeittiössä tulee olla sellainen laitekanta, että sen kapasiteetti tulee optimaali-

sesti hyödynnettyä (Mäyry 2010).

Ruoan kypsennys ja kylmäsäilytys ovat elintarvikeketjussa suuria ympäristövai-

kutusten aiheuttajia (Ympäristöosaava n.d.). Kuviossa 6 on mitattu eri elintarvik-

keiden kokonaisympäristövaikutuksia. Kuvion mukaan juuston kokonaisympä-

ristövaikutus on kaikkein korkein. Vesien rehevöitymisen osuus juuston kohdalla

on huomattava verrattuna esimerkiksi broileriin. Kaurapuuron kokonaisympäris-

tövaikutus sen sijaan on alhainen.
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KUVIO 6. Erilaisten elintarvikkeiden suhteellisia kokonaisympäristövaikutuksia.

 (Ympäristöosaava n.d.).

FOODWEB-hanke on kehittänyt ateriasovelluksen, jonka avulla voidaan ver-

tailla erilaisten ruoka-annosten ympäristövaikutuksia (Ympäristöosaava n.d.).

Hankkeessa tutkitaan ruokaketjujen materiaalivirtoja sekä haetaan ratkaisuja

ongelmiin, kuten kuluttajien tietoisuuden lisääminen ruoan alkuperään liittyvistä

riskeistä (Foodweb n.d.).

3.8 Puhdistusaineiden ja pakkausmateriaalien käytön vähentäminen

Puhdistusaineet kuormittavat ympäristöä merkittävästi elinkaarensa aikana

(Ympäristöosaava n.d.). Ammattikeittiöiden puhtaanapidossa käytetään paljon

kemikaaleja. Pesu- ja puhdistusaineet kulkeutuvat jätevesien mukana vesistöi-

hin, joissa ne voivat aiheuttaa rehevöitymistä. Ympäristön kannalta ovat haitalli-

simpia kemikaalit, jotka eivät hajoa tai hajoavat erittäin hitaasti. (Dammert

2018.) Esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asteuksessa N:o

648/2004 olevassa 1 artiklassa määritellään pesuaineiden sisältämien aineiden

biohajoavuutta (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2015). Kemikaalilainsäädäntö

velvoittaa ammattikeittiöitä ehkäisemään kemikaaleista aiheutuvia haittoja. Laki

on uudistettu vastaamaan EU:n kemikaalilainsäädäntöä vuonna 2013. Lain ta-

voitteena on ehkäistä ympäristöhaittoja jo ennen kuin kemikaalit ehtivät aiheut-

taa ongelmia. (Ympäristöosaava n.d..)



35

Koneellisten menetelmien, siivoustekstiilien tehokkaan käytön (hyödynnetään

pyyhkeiden useat käyttöpinnat), aktiiviveden tai ultrapuhtaan veden eli tavalli-

sen hanaveden suodattamista puhtaaksi (Ultrah2o 2017) sekä mikrokuitusii-

vouksen ja väljän veden käytön rajoittamisen tavoitteena on pintojen pitkä elin-

kaari (Dammert 2018). Esimerkiksi mikrokuitusiivous on ympäristöteko. Sen

avulla voidaan säästää muun muassa vettä, pesuaineita sekä mekaanista työtä.

(Ympäristöosaava n.d..) Kertakäyttöisiä pyyhkeitä tulisi käyttää vain erikoistilan-

teissa, kuten esimerkiksi eritetahrojen puhdistukseen. Ammattikeittiölaitteita

puhdistettaessa tulee käyttää laitteiden omia puhdistusohjelmia sekä muistaa

kemikaalien oikeaoppinen annostelu. (Dammert 2018.) Pesuaineiden oikeaop-

pinen annostelu on tärkeää, sillä niin liiallinen kuin liian vähäinenkin annostelu

heikentävät pesutulosta (Ympäristöosaava n.d.).

Ammattikeittiösiivouksen ensisijainen tarkoitus on huolehtia elintarvikkeiden kä-

sittelyn vaatiman hygienian toteutumisesta. Siivouksella ylläpidetään myös tur-

vallista työympäristöä. Ammattikeittiöiden siivouksen ekologisuuden kannalta

tärkeimpiä asioita ovat kestävät ja tarkoitukseen sopivat pintamateriaalit, jotka

on helppo pitää puhtaana. Lisäksi hyvä ilmanvaihto on tärkeää, jotta pinnat kui-

vuvat nopeasti. Myös nihkeät ja kosteat menetelmät mikrokuituliinoja käyttäen

sekä koneellisten menetelmien käyttäminen runsaan veden käytön sijaan, ovat

tärkeitä seikkoja. Näin ollen pintojen elinkaari pitenee ja myös puhtauden taso

paranee. Kemikaaleja tulisi käyttää vain tarpeen mukaan ja huomioida aina oi-

kea annostelu. Erityisesti voimakkaiden puhdistusaineiden käyttöä tulee välttää.

Desinfektioaineiden käytölle normaalissa ammattikeittiötoiminnassa ei ole tar-

vetta. Myös esimerkiksi veden pehmentimen avulla vettä käyttäville laitteille ei

tarvitse tehdä kalkinpoistoja, mikä osaltaan vähentää ammattikeittiön pesuai-

nekuormitusta. Eniten kemikaaleja käytetään kuitenkin astiahuollossa. Tämän

vuoksi astiahuollon keskittäminen tiettyihin aikoihin päivästä ja kemikaaliannos-

telun oikeellisuus ovat merkityksellisiä asioita. (Dammert 2019.)

Pakkausmateriaalit muodostavat yleensä vain pienen osan elintarvikeketjusta

aiheutuvista ympäristövaikutuksista. Pakkausten osuutta ympäristövaikutuksista

on pidetty kuitenkin merkittävämpänä, kuin elinkaariarvioinnit osoittavat.
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Tavalliset pakkausmateriaalit aiheuttavat muutamia prosentteja tuotantoketjun

ilmastovaikutuksista. Pakkauksista aiheutuu merkittäviä jäteongelmia. (Ympäris-

töosaava n.d..)

Joissakin tapauksissa kestoastian ympäristöystävällisyys on ammattikeittiöissä

perusteltua kyseenalaistaa. Kotiaterioiden (esimerkiksi vanhuksille kotiin toimi-

tettavat ateriat) tuotannossa olisi muun muassa seuraavin perustein ympäris-

töystävällisempää käyttää kertakäyttöpakkausmateriaaleja. Kertakäyttöastioita

käyttämällä investointitarve pienenee, eikä synny astiahävikkiä. Kestoastioita

rikkoontuu ja häviää, joten niiden osalta syntyy hankintoja. Lisäksi kestoastiat

lisäävät astiahuoltoa, joten veden- ja kemikaalien käyttö kasvaa. Kestoastiat

vievät myös paljon tilaa keittiöllä. (Dammert 2018.) Muovijäte on kaikesta huoli-

matta ympäristön kannalta vakava, globaali ongelma (Heinonen 2017, 8), joten

ammattikeittiöissäkin esimerkiksi kertakäyttöisiä muoveja tulisi välttää. Muovi-

pussiin pakkaaminen kuitenkin lisää tuotteiden käyttöaikaa ja siten esimerkiksi

hävikin määrään on mahdollista vaikuttaa. Muovin kierrätys on kuitenkin oleel-

lista. Pakkausratkaisuja kehitetään nyt yhä ekologisempaan suuntaan ja on jo

olemassa täysin biohajoavia pakkausrasioita. (Dammert 2019.)

3.9 Lähiruoan ja luomun merkitys

Lähiruoan käsite on epäselvä. Mikä on lähiruokaa Suomen mittakaavassa?

(Dammert 2018.) Jonkin määritelmän mukaan lähiruoaksi voidaan kutsua

omalla alueella tuotettuja raaka-aineita tai elintarvikkeita. Maa- ja metsätalous-

ministeriön lähiruokaohjelmassa lähiruualla tarkoitetaan erityisesti paikallisruo-

kaa, joka edistää oman alueen paikallistaloutta, työllisyyttä ja ruokakulttuuria, ja

joka on tuotettu ja jalostettu oman alueen raaka-aineista ja joka markkinoidaan

ja kulutetaan omalla alueella. Omalla alueella tarkoitetaan maakuntaa tai sitä

vastaavaa tai pienempää aluetta. (Maa- ja metsätalousministeriö n.d. b.)
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Hankintalaki kuitenkin kieltää toimijoiden suosimisen maantieteellisin perustein.

Muita haasteita lähiruoan käytölle ammattikeittiöissä on esimerkiksi, että lähi-

ruuan jalostusaste ei välttämättä ole tarpeen mukainen ja lähituottajien kapasi-

teetti on joissakin tapauksissa riittämätön. Haastetta aiheuttaa myös logistiikan

hajauttaminen useille eri toimijoille, mikä ei ole ekologista. (Dammert 2018.)

”Luomu yhdistää ympäristön kannalta parhaat tuotantotavat, korkeat vaatimuk-

set eläinten hyvinvoinnille sekä kuluttajien toiveet korkealaatuisista ja luonnolli-

sista tuotteista.” (Proluomu ry n.d.). Luomuruoan ympäristövaikutukset eivät ole

kiistattomia. Saattaa olla epäoikeudenmukaista, jos luomua käytetään hankinta-

kriteerinä julkisissa hankinnoissa. (Dammert 2018.) Pääministeri Jyrki Kataisen

hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan strategiseksi tavoitteeksi nostet-

tiin lähi- ja luomuruoan osuuden kääntäminen vahvaan nousuun.

Luomuohjelman tavoitteisiin on kirjattu muun muassa luomun saatavuuden pa-

rantaminen sekä vähittäiskaupan että ammattikeittiöiden kautta.

(Maa- ja metsätalousministeriö n.d. a.) Ammattikeittiöiden näkökulmasta haas-

teita tuottaa samat seikat kuin lähiruoan käytössäkin. Luomu on kuitenkin sel-

keä kilpailuetu erityisesti henkilöstöravintola- ja ravintolasektorilla ja tulevaisuu-

dessa luomun merkitys kasvaa. (Dammert 2018.)

3.10 Yksityisten ruokapalveluntuottajien ympäristölähtöisiä näkökulmia

Yksityinen ruokapalveluiden tuottaja Sodexo toteaa sivustoillaan haluavansa

kantaa vastuunsa ympäristön kuormituksesta ja sen pienentämisestä sekä kehit-

tävänsä ympäristöasioita yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmiensä

kanssa. Yrityksen tavoitteena on tuottaa palveluja energiaa ja vettä säästäen esi-

merkiksi kouluttamalla henkilökuntaansa noudattamaan ympäristöä säästäviä

työtapoja eri työvaiheissa kuten esimerkiksi raaka-aineiden ja tuotteiden varas-

toinnissa, ruoanvalmistuksessa, tarjoilussa, astianpesussa ja siivouksessa. So-

dexolla on myös sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001, jonka myötä yritys

on sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
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Tämän lisäksi Sodexo on sitoutunut käyttämään paikallisia sesonkien mukaisia

ja kestävästi tuotettuja raaka-aineita, edistämään ympäristöystävällisten laittei-

den käyttöä ja pienentämään hiilijalanjälkeänsä sekä ehkäisemään jätteiden syn-

tymistä ja edistämään jätteiden lajittelua. Sodexo on sitoutunut vähentämään jät-

teitä myös muualla kuin omassa toiminnassaan. Pyrkimyksenä on löytää keinoja

vähentää jätteiden määrää myös asiakkaille toimitettavissa palveluissa. (Sodexo

Oy n.d..)

Myös Fazer Food Services kuvaa toimintaansa hyvin samankaltaisesti sivustoil-

laan. Yrityksessä korostetaan ruoan vaikuttavuutta taloudellisesti, yhteiskunnalli-

sesti ja ekologisesti. ”Ruoka antaa voimaa, mutta sen valmistukseen kuluu myös

energiaa. Jos arvolähtöiset organisaatiot tekevät vastuullisia valintoja ruoan tuo-

tannossa, hankinnassa ja valmistuksessa, valinnat voivat saada aikaan positiivi-

sia vaikutuksia niin sosiaalisesti, taloudellisesti kuin ympäristöllisestikin.” tode-

taan Fazer Food Servicen sivustoilla. Yrityksessä keskitytään erityisesti vastuul-

listen hankintojen kautta ruoan jäljitettävyyteen ja elintarviketurvallisuuteen. Fa-

zerin Food Servicen tavoitteena on vähentää ruokajätettä arvoketjunsa kaikissa

vaiheissa. (Fazer Food Services n.d..)

Juvenes-Yhtiöt Oy:n sivustoilla puhutaan myös ympäristövastuusta. Juvenek-

sella koetaan, että ympäristövastuu on yksi heidän yritystoimintansa kulmakivi.

Pyrkimyksenä on jatkuvasti löytää uusia ja kokonaisvastuullisia toimintamalleja

ympäristön hyväksi. Juveneksella tutkitaan ja mitataan säännöllisesti toiminnan

ympäristövaikutuksia sekä asetetaan toiminnalle ympäristön suojeluun liittyviä

päämääriä ja tavoitteita. Yhtiön ravintolapalvelut täyttävät ISO 9001 sekä 14001

vaatimukset. Esimerkiksi jätteiden kierrätyksen tehostaminen huomioidaan toi-

minnassa sekä ympäristön hyväksi tehtävien valintojen kustannukset. Investoin-

neissa huomioidaan ympäristön kannalta mahdollisimman tehokkaat ja kehitty-

neet ratkaisut. (Juvenes Oy n.d..)

Yksityisten ruokapalveluiden tuottajien sivustojen perusteella heillä huomioidaan

ympäristövaikutukset hyvin. Varsinaisesta ammattikeittiöiden kokonaisvaltai-

sesta ekologisuudesta sivustoilla ei ollut mainintaa. Sivustojen perusteella toimin-

noissa korostui ekologisuus raaka-ainevalinnoissa ja lähiruoan merkitys sekä ym-

päristöstandardeihin liittyvät seikat. Ympäristöasioihin on selvästi panostettu yk-

sityisillä toimijoilla ympäristösertifikaattien kautta.
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4 AMMATTIKEITTIÖIDEN YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS
NOKIAN KAUPUNGILLA

4.1 Nokian kaupungin ruokapalveluiden nykytila

Nokian kaupunki on kasvava, yli 33 000 asukkaan kaupunki Pirkanmaalla, Tam-

pereen kaupunkiseudulla. Nokialla yhdistyvät kaupunkiseudun monipuoliset pal-

velut sekä pienen kaupungin ihmisläheinen tunnelma. Kaupungin ruokapalvelu-

yksikkö tuottaa päivittäisiä ruokapalveluja Nokian kaupungin päiväkoteihin, kou-

luihin ja perusturvan yksiköihin. Uusimman tuotantokeittiön lisäksi Nokian kau-

pungilla on vielä toistaiseksi viisi valmistuskeittiötä, joissa valmistetaan päivittäin

yhteensä noin 6 700 lounasta. Palvelu- ja jakelukeittiöitä on 30. Yhteensä noin

70 ammattilaista vastaa ruokapalveluiden sujuvuudesta.

Nokian kaupungin strategiaan on kirjattu ”hyvinvoivat nokialaiset”. Tästä lähtö-

kohdasta toimintaa kehitetään myös ruokapalveluyksikössä. Strategiassa on

myös määritelty, millaista tulevaisuutta tavoitellaan eli elinvoimaista ja ekologista

Nokiaa. Kaupungin ruokapalveluissa ja koko kaupungin strategiassa on suuri pai-

noarvo ekologisuudella ja yritysvastuullisuudella ja tätä kautta energiankulutuk-

sen vähentämisellä, joten näitä seikkoja tulee huomioida tulevien ammattikeittiöi-

den suunnittelussa keittiön toimintamallista riippumatta.

Nokian kaupungin ruokapalvelut noudattavat ruokapalvelua koskevia lakeja ja

asetuksia sekä ravitsemussuosituksia. Toimintaa ohjaa pitkälti lain tuomat vel-

voitteet (esimerkiksi maksuton kouluruokailu) sekä poliittiset päätökset. Taloudel-

liset tekijät asettavat toiminnalle raamit. Elintarvikelain ja sen pohjalta tehtyjen

säädösten tarkoituksena on varmistaa, että ruoka on ammattikeittiöissä turval-

lista. Lain tarkoituksena on lisäksi varmistaa, että elintarvikkeista annetaan oikeat

ja tarkoituksenmukaiset tiedot kuluttajille. Lisäksi elintarvikelain avulla toteute-

taan tuotteiden jäljitettävyyttä. (Ympäristöosaava n.d..) Laki turvaa korkealaatui-

sen elintarvikevalvonnan ja se osaltaan parantaa elintarvikealan toimijoiden toi-

mintaedellytyksiä (Finlex 2019).
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Myös teknologioiden, kuten erilaisten sovellusten käyttöönotto on kasvanut niin

koko Nokian kaupungissa, kuin ruokapalveluyksikössäkin, viimeisten vuosien ku-

luessa todella nopeasti. Ruokapalveluyksikössä teknologian kehitys näkyy esi-

merkiksi omavalvontasovelluksen sekä tuotannonohjausjärjestelmä sovelluksen

kohdalla.

Ruokapalveluyksikössä on kiinnitetty viime vuosina huomiota eri osa-alueisiin,

muun muassa ympäristöajatteluun ja ekologiseen toimintaan. Valtaosa ruoan

ympäristövaikutuksista syntyy alkutuotannosta eli kasvien ja eläinten kasvatuk-

sesta. (WWF n.d..) Ympäristölähtöisyydessä on vielä kuitenkin paljon kehitettä-

vää esimerkiksi laitehankintojen- ja huollon, kierrätyksen, pesuaineiden kulutuk-

sen ja keittiöiden energiatehokkuuden osalta, jotta päästään strategian mu-

kaiseksi kaikkien toimintojen osalta.

Jotta energiankulutusta voidaan vähentää, tulee sitä mitata (Lankinen 2014, 7).

Nokian ruokapalveluyksikön ammattikeittiöissä mittareita ei toistaiseksi ole. Il-

manvaihtoon liittyvissä asioissa tulisi myös tehdä kehitystyötä.

Ammattikeittiöissä joudutaan käyttämään myös paljon erilaisia pesuaineita ja pe-

suaineen valintaan vaikuttaa aina käyttötarkoitus (Hanski & Korhonen 2009, 19).

Pesuaineiden käyttöä on pyritty vähentämään esimerkiksi annostelulaitteiden

avulla sekä kouluttamalla henkilökuntaa oikeaan pesuaineannosteluun. Nokialla

kolmessa ammattikeittiö kohteessa on käytössä puhdistusaineiden sijasta aktii-

vivesi, joka sisältää puhdasta vettä ja reagoivia happiradikaaleja (Aktiivivesi n.d.).

Myös esivalmisteltu tai niin sanottu mikrokuitusiivous on käytössä kahdessa koh-

teessa. Esivalmistellussa siivouksessa kestokäyttöiset siivouspyyhkeet ja mopit

ovat valmiiksi kostutettuja (Kakko 2018).

Jätteiden lajittelulla voidaan vähentää jätteistä ympäristölle aiheutuvaa kuormi-

tusta. Tarkalla lajittelulla jätemateriaalia voidaan hyödyntää esimerkiksi teollisuu-

den raaka-aineena. (Ekokymppi n.d..) Tällä hetkellä kaupungin ruokapalveluissa

lajitellaan bio- ja kartonkijätteiden lisäksi muutamissa yksiköissä myös lasi-,

muovi- ja metallijätteet. Jätteiden kierrätyksen osalta Nokian kaupungissa on me-

nossa selvitystyö, jotta kyseistä osa-aluetta saadaan kehitettyä edelleen. Myös

biojätteen määrän vähentämiseen on jo kiinnitetty huomiota. Biojätteen määrää
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seurataan säännöllisesti, mutta seurantamenetelmiä tulee kehittää. Ylijäämä-

ruoan myynti- ja luovutus ovat myös selvitystyön alla.

Ruokatuotannossa on pohdittu tuotantoprosesseja ja tehty pieniä tekoja ympä-

ristöystävällisempään suuntaan. Tuotantokeittiöiden määrää on vähennetty lähi-

menneisyydessä ja tuotantoa keskitetty kylmävalmistus- sekä cook & chill -me-

netelmiin, mutta perinteistä cook & serve -tuotantoa on kokonaistuotannosta vielä

noin kolmannes. Cook & chill -ruoka sekä kylmävalmistusruokatuotanto kuljete-

taan kaksi kertaa viikossa palvelukeittiökohteisiin, joten myös logistiikkaa on

saatu vähennettyä. Myös tukkukuormat sekä mahdolliset ruokakomponentit kul-

jetetaan tukusta suoraan palvelukeittiöihin.

Esimerkiksi kasvisruokavaihtoehtoa ei kuitenkaan ole päivittäin tarjolla kaikille va-

paasti, joten siinä asiassa olisi kehitettävää. Keitetyt perunat ovat tarjolla kaikissa

kohteissa kuoripäällisinä ja hedelmät ovat tarjolla esimerkiksi varhaiskasvatus-

ryhmissä kokonaisina hävikin vähentämiseksi.
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT

Tutkimusmenetelminä käytettiin ammattikeittiöasiantuntijoiden haastatteluja

sekä julkisen sektorin ammattikeittiöiden asiantuntijaverkostolle suunnattua ky-

selyä.

5.1 Haastattelut

Haastattelu on aineistonhankintamenetelmä, jossa tutkija osallistuu aineiston

tuottamiseen vuorovaikutteisuuden kautta. Haastattelun avulla voidaan tuottaa

tietoa, jonka tavoitteena on esimerkiksi selvittää kokemuksia, havaintoja sekä

mielipiteitä. Haastattelumuotoja voidaan luokitella sen mukaan, mikä on tutkijan

rooli vuorovaikutustilanteessa. Lisäksi haastattelun toteutustapoja ja rakenteita

on erilaisia ja erityyppisille haastatteluille on muodostunut omia käytäntöjä.

(Jyväskylän yliopisto 2015.)

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa tietoa ammattikeittiön ympäris-

tönäkökulmista kehitysideointia varten erilaisin menetelmin. Asiantuntijahaastat-

telut valikoituivat yhdeksi menetelmäksi, koska tarkoitus oli selvittää asiantunti-

joiden mielipiteitä, käsityksiä sekä kokemuksia ympäristölähtöisestä ammattikeit-

tiöstä.  Tämän vuoksi tutkimusaineistoa oli mielekästä koota haastatteluiden

kautta.

Lyhyt haastattelukysymyspohja (liite 3.) lähetettiin neljään ammattikeittiösuunnit-

telua tai asiantuntijapalveluita tuottaviin yrityksiin sähköpostitse. Haastatteluky-

symyspohja on esitelty kohdassa 6.1, jossa käsitellään haastatteluiden tuloksia.

Kysely kohdennettiin seuraaviin ammattikeittiösuunnitteluja ja -palveluja tuotta-

viin yrityksiin: Damico Oy, Design Lime Oy sekä ammattikeittiölaitetoimittajille

Dieta Oy ja Metos Oy. Kyselyyn vastattiin kaikista yrityksistä. Haastatteluja ja työn

teoriaosuuden sisältöä täydennettiin puhelinkeskusteluiden avulla Damico Oy:n

osalta. Lisäksi päädyin täydentämään haastatteluja vielä ammattikeittiölaitetoi-

mittaja Electroluxin osalta, jotta kaikkien yleisimpien Suomessa toimivien ammat-

tikeittiölaitetoimittajien näkemykset tulisi huomioitua.
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5.2 Kysely ammattikeittiöverkostolle

Kysyttäessä erilaisien kriteerien pohjalta valitulta ihmisjoukolta vastauksia samoi-

hin kysymyksiin, voi aineistonhankintamenetelmänä käyttää kyselyä. Kysely voi-

daan toteuttaa usealla eri tavalla. Kysymysten sisältöjen ja vastaajajoukon ra-

jauksen valintaan vaikuttaa, mitä tutkimuksessa halutaan selvittää. Kyselyn laa-

timiseen ja toteuttamiseen liittyy useita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kyselyssä

saataviin vastauksiin, kuten esimerkiksi luotettavuuteen. Kyselyn muodosta riip-

puen vastauksia voidaan analysoida sekä määrällisesti että laadullisesti.

(Jyväskylän yliopisto 2016.)

Tässä opinnäytetyössä kyselymenetelmä valikoitui käytettäväksi tehtyjen haas-

tatteluiden lisäksi, koska haluttiin selvittää julkisen sektorin ammattikeittiöverkos-

ton näkemyksiä ammattikeittiöiden ympäristönäkökulmista kehitysideointia var-

ten.

Ammattikeittiösuunnittelijoille tehtyjen haastatteluiden pohjalta muokattiin julki-

sen sektorin ammattikeittiöverkostolle suunnattua kyselyä (liite 4.) Tässä työssä

sain apua Damico Oy:n Minna Dammertilta. Kysely toteutettiin sähköisesti käyt-

täen Damico Oy:n käytössä olevaa Analystica Oy:n -ohjelmistoa.

Kyselypohja on esitelty kohdassa 6.2, jossa käsitellään ammattikeittiöverkostolle

tehdyn kyselyn tuloksia.
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6 TUTKIMUSTULOKSET

Tässä luvussa esitellään ammattikeittiösuunnittelijoiden ja -laitetoimittajien haas-

tatteluiden tuloksia sekä ammattikeittiöverkostolle tehdyn ”ekologinen ammatti-

keittiö” -tuloksia.

6.1 Haastatteluiden tulokset

Haastattelukysymyksiksi muotoutuivat kysymykset, mitkä ovat mielestäsi keskei-

simmät tekijät ekologisesti toimivaa ammattikeittiötä suunniteltaessa? Mikä on

mielestäsi tärkein mittari, jotta ammattikeittiötä voidaan kutsua toiminnoiltaan

ekologiseksi? Elinkaariajattelu ammattikeittiösuunnittelussa? Lisäksi kysyttiin

mahdollisia muita kommentteja aiheeseen liittyen.

Toiminnallisuus, tilankäyttö ja energiatehokkuuden huomioiminen
Damico Oy:n Minna Dammertin ajatukset ekologista ammattikeittiötä suunnitel-

taessa olivat seuraavia:

Rakennetaan mahdollisimman vähän tilaa toiminnallisuudesta kui-
tenkaan tinkimättä. Jokainen neliö/kuutio joudutaan paitsi rakenta-
maan, myös lämmittämään ja jäähdyttämään. Energian säästäminen
on hyvin tärkeää. Ilmanvaihtoratkaisut vaikuttavat huomattavan pal-
jon paitsi energiakustannuksiin, myös työviihtyvyyteen ja -tehoon.

Dammertin mielestä pitää myös kyseenalaistaa valmistavaa keittiötä suunnitelta-

essa, että kannattaako tuotantokeittiötä rakentaa ollenkaan, vaan voisiko ruoat

ostaa valmiina yrityksiltä? Lisäksi Dammert näkee tärkeänä elinkaareltaan pitkä-

kestoiset tilat ja laitteet. Eli ei kannata hankkia esimerkiksi halvinta mahdollista

lattiapinnoitetta, vaan pinnoite, joka kestää vuosikymmeniä ja mikä ei ole elinkaa-

rensa loppuvaiheessakaan ongelmajätettä.
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Design Lime Oy: n Merja Salminen korostaa Dammertin tapaan tilojen optimaa-

lista suunnittelua eli tulee välttää turhien neliöiden rakentamista.

Huomiota tulee kiinnittää ylipäätään energiatehokkuuden huomiointiin mahdolli-

simman kokonaisvaltaisesti eli esimerkiksi keittiön ja kylmälaitteiden synnyttämä

lämpö otetaan talteen ja hyödynnetään. Erityisesti ilmanvaihdon lämmöntalteen-

otto ja kylmä/pakaste/pikajäähdytyshuoneiden lauhdelämmön hyödyntäminen.

Esimerkiksi siirretään lämpö veteen, jolla lämmitetään keittiön lattia tai tulovesi.

Lisäksi ammattikeittiön prosessien suunnittelu on avain asemassa. Prosessien

suunnittelussa korostuu toiminnan suunnittelu, jossa huomioidaan mahdollisim-

man vähäinen hävikki. Salminen toteaa myös, että nyt on suunniteltu erästä keit-

tiötä, jossa huomioidaan lähiruoka eli raaka-aineet hankitaan lähiympäristöstä,

jolloin tarvitaan myös esikäsittelylaitteita.

Myös energiatehokkaat laitteet sekä jätteiden kierrätys ovat huomionarvoisia

ekologisesti toimivassa keittiössä.

Dieta Oy:n Päivi Jokisen mietteet ekologisen ammattikeittiön suunnitteluun on

kiteytettynä seuraavasti: asiakkaiden tarpeiden riittävä kartoitus on otettava huo-

mioon sekä suunnitteluun varattava riittävä aika. Myös muutosten mahdollisuus

ja siten keittiön muokattavuus uuteen toimintaan soveltuvaksi tulee huomioida,

toisin sanoen tilojen muunneltavuutta ei pidä suunnittelussa unohtaa.  Henkilö-

kunnan sitoutuneisuus ekologiseen toimintaan on tärkeää ja lisäksi lämmön tal-

teenottojärjestelmien hyödyntäminen.

Dieta Oy ottaa mielellään huomioon ekologiset näkökulmat ja auttaa
asiakasta oheisten ratkaisujen löytämiseksi. Jos kuitenkin on oletet-
tavaa, että asiakkaan kilpailutusperusteena on halvin hinta, niin se
ohjaa suunnittelua halvempaan suuntaan. Energiatehokkaat ratkai-
sut eivät välttämättä ole halvimpia ja tulee tiedostaa jo suunnittelu-
vaiheessa, että myös kilpailutusvaiheessa määritellään esim. kylmä-
laitteiden energialuokat tai kylmäaineet. Tai esim. astianpesuosasto-
jen osalta pyydetään vertailukelpoiset käyttökustannuslaskelmat an-
netuin pohjatiedoin (pesu- ja huuhteluaineiden hinta, pestävien asti-
oiden määrä/päivä, veden ja sähkön hinta). Kilpailutuksen tulee siis
edetä suunnittelun kriteereiden mukaisesti.
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Metos Oy:n Janne Tirkkonen kommentoi ekologisen ammattikeittiön suunnittelun

keskeisimpinä tekijöinä tilankäyttöä ja laitesijoittelun tärkeyttä. Lisäksi ei tule

rakentaa liian suuria tiloja, mutta ei myöskään liian ahtaita, koska se aiheuttaa

toiminnan tehottomuutta. Lisäksi tulee huomioida lämmitys-, valaistus-, ilmas-

tointi- ja kylmätilat. Myös laitevalinnoilla on merkitystä eli tulee valita energiate-

hokkaat – ja oikean kokoiset laitteet sekä huomioida laitteiden täyttöaste eli mini-

moida laitteiden vajaatäyttö. Lisäksi tulee ottaa huomioon kypsennysmenetelmät

ja optimaaliset kypsennysprosessit eli valita oikea kypsennysmenetelmä, oikea

lämpötila ja oikea kypsennysaika. Turhaa lämpösäilytystä tulee välttää. Astian-

pesuratkaisuissa huomiota tulee kiinnittää veden-, pesuaineen- ja sähkökulutuk-

seen, kun valitaan toimintaan sopivaa astianpesukonetta. Lisäksi tulee muistaa

henkilökunnan toiminnan merkitys astianpesuprosessissa eli pestään vain täysiä

korillisia ja käytetään oikeita pesuohjelmia sekä vaikutetaan mahdollisuuksien

mukaan pesuohjelman pituuteen.

Metoksen ammattikeittiösuunnitteluprosessi lähtee yhdessä asiak-
kaan kanssa tehtävästä alkukartoituksesta, lähtötietojen ja tavoittei-
den määrittelystä. Tämän pohjalta määritellään laitekapasiteetti ja
tehdään tuotannonsuunnittelua ja prosessisuunnittelua. Tämän tar-
koituksena on suunnitella toiminta sekä tuotannon- että energiate-
hokkuuden kannalta tehokkaaksi. Astianpesulla on suuri rooli keit-
tiön veden-, sähkön ja kemian (pesuaineet) kulutuksessa. Metos
suunnittelee ja tarjoaa aktiivisesti ekologisia laiteratkaisuja astian-
pesuun. Paitsi itse suunnitelma, niin myös suunnitteluvaiheen yh-
teistyöllä suunnittelun eri sidosryhmien (loppukäyttäjä, tilaaja, arkki-
tehti ja muut erikoissuunnittelijat) kanssa on suuri merkitys.

Electrolux Professional Oy:n Timo Aho kommentoi aihetta muun muassa seu-

raavasti:

Mielestäni tärkein lähtökohta on kartoittaa yhteistyössä asiakkaan
kanssa tarkasti oikea laitekanta vaadittuun toimintaan. Tämä tar-
koittaa sitä, että laitteita on juuri se määrä ja sille tuotantotavalle
kuin on tarpeellista.

 Ahon näkemyksen mukaan tarkoituksena on aina rakentaa toimiva koko-

naisuus ja liiallista kapasiteettia tulee ehdottomasti välttää, mutta on vältettävä

myös ahtaita tiloja. Näin keittiön toiminta saadaan organisoitua tehokkaimmin ja

laitekapasiteetti hyödynnettyä.
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Ahon mukaan laitevalinnoissa tulee katsoa käytöltään taloudellisia vaihtoehtoja,

etenkin astianpesussa. Astianpesussa oleellisin asia on vedenkulutus, joka vai-

kuttaa suuresti myös käytettävän sähkön ja kemikaalien kulutukseen. Kylmälait-

teissa on muun muassa energiamerkinnät, jotka auttavat oikean laitekannan va-

litsemisessa.

.

Vastuullisuus, sitoutuminen ja energiankulutuksen mittaaminen
Jotta ammattikeittiötä voitaisiin kutsua toiminnoiltaan ekologiseksi, näkevät am-

mattikeittiösuunnittelijat tärkeinä monia asioita.

Minna Dammert avaa asiaa näin: hyvin monella osa-alueella pitää toimia ympä-

ristöä huomioiden, kuten energiakäyttö, vesi- ja jätevesi, logistiikka, hävikin mini-

mointi, tuotesuunnittelu eli huomioidaan sesonkien mukainen tuotetarjonta, kas-

vispainotteisuus sekä tuotevalintojen merkitys ylipäätään. Myös pakkaaminen

sekä kemikaalien käyttö ja puhtaanapito ovat tärkeitä seikkoja unohtamatta kiin-

teistön ja laitteiden kunnossapitoa. Dammertin näkemyksen mukaan ekologisuu-

teen kuuluu laajempi vastuullisuus kuin pelkkiin ympäristöasioihin liittyvät vas-

tuut. Esimerkiksi vastuu taloudesta, työntekijöistä ja kuntalaisten hyvinvoinnista

sekä työntekijöiden vastuullisuus omasta toiminnastaan.

Merja Salminen Design Lime Oy:ltä näkee tärkeimpinä seikkoina toiminnaltaan

ekologisessa ammattikeittiössä sähkön ja veden kulutuksen mittaukset.

Päivi Jokinen Dieta Oy:ltä toteaa, että ekologisuutta voidaan mitata monilla eri

tavoilla.

Tärkeintä on sitoutuminen valittuihin ratkaisuihin, jolloin keittiön
työnjohdon rooli korostuu. Keittiö voidaan suunnitella ekologiseksi,
mutta käyttäjä voi omilla toimillaan estää ekologisuus-periaatteiden
toimivuuden. Esimerkki: Astianpesussa tuotekehitystä on viety eko-
logiseen suuntaan jo vuosia. Koneiden käyttökustannukset (pesu-
aine, huuhteluaine, vesi, sähkö yms.) on viety huippuunsa. Niistä ei
voi helposti tinkiä vaikuttamatta puhtaustulokseen. Sen sijaan ma-
nuaalisella esipesusuihkulla voidaan suihkutella päivän aikana
vettä niin paljon, että se on koko astianpesuosaston suurin veden-
kuluttaja. Näin ollen käyttäjän rooli oheisessa toiminnassa on mer-
kittävää, kun puhutaan ekologisuudesta tai sen puutteesta.
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Yleisesti ottaen ekologisuuteen vaikuttavat keittiön koko ja tehokkaat neliöt. Riit-

tävä, mutta ei ylisuuri mitoitus. Lisäksi sähkönkulutuksen huippujen tasaaminen

energiaoptimoinnilla ja energiatehokkaat kylmäaineet, joiden GWP-arvo eli luku,

joka ilmoittaa kylmäaineen kasvihuonehaitallisuuden, on mahdollisimman pieni.

Myös tehokkaat kuljetusratkaisut sekä ammattitaitoinen henkilökunta vaikuttavat

ekologisuuteen.

Metos Oy:n Janne Tirkkosen mukaan ekologisuus tulee huomioida tavarantoimit-

tajia ja raaka-aineita valittaessa sekä raaka-aineiden käytössä. Lisäksi henkilö-

kunnan ja työnjohdon osaaminen, asenne ja sitoutuminen ekologiseen toimin-

taan ovat avainasemassa. Myös tuotantoprosessit tulee olla kunnossa ja energi-

ankulutuksen ja ekologisuuden huomioiminen astianpesussa, käytettävissä puh-

distusaineissa ja -menetelmissä sekä jätehuollossa ja kierrätyksessä ovat tär-

keitä seikkoja ekologisessa ajattelussa.

Electrolux Professional Oy:n Timo Ahon mukaan ekologisuuden mittareina voi-

daan pitää kulutuksia, mutta mittaustuloksissa on suuri vaikutus myös, miten lait-

teita käytetään. Oikea käyttökoulutus ja ohjeiden noudattamien on tärkeää, jotta

laitteita käytetään oikein ja kapasiteettien mahdollistavalla tavalla. Laitteiden ma-

teriaalit, kierrätettävyys sekä niiden monikäyttöisyys tulevia muutoksia ajatellen

on myös tärkeää.

Oikein huolletut ja hoidetut laitteet auttavat pienentämään kulutuksia
ja myös tehostavat tuotantoprosessia, jolloin keittiö toimii mahdolli-
simman ekotehokkaasti. Electrolux on globaalisti toimiva laitevalmis-
taja ja tehtaidemme tuotantoprosesseja ohjataan tarkasti ekologisten
periaatteiden mukaisesti. Electroluxilla laitteet suunnitellaan alusta
asti mahdollisimman energia- sekä vesitehokkaiksi ja materiaalien
kierrätykseen elinkaaren lopussa kiinnitetään erityistä huomiota.
Suunnitteluprosessimme on aina asiakaskeskeistä, jossa pyritään
huomioimaan toiveet mahdollisimman tarkasti ja siihen yhdistämään
tehokkaat laiteratkaisumme, jotka tukevat tuotantoprosessia siten,
että ruoan valmistus on mahdollisimman tehokasta ajan- sekä ener-
giankäytön suhteen.
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Elinkaariajattelu
Elinkaariajattelusta nousi seuraavaa pohdintaa: Salmisen näkemyksen mukaan

rakennusten/keittiöiden osalta on melko vähän elinkaarisuunnittelua, joitakin kou-

luja on mukana elinkaarihankkeissa. Tosin keittiölaitteiden hankinnassa laske-

taan käyttökustannuksia koko elinkaareen ajalta, erityisesti astianpesun osalta.

Minna Dammert Damico Oy:stä toteaa vielä elinkaariajattelusta seuraavaa:

Valitettavasti ammattikeittiölaitteiden elinkaari ei juurikaan 10 vuotta
ylitä. Toisaalta niitä huolletaan vastuuttoman vähän. Yleensä vasta
silloin, kun ne rikkoutuvat. Haluan aina, että mm. ilmastointiratkai-
suille ja lattiapinnoitteille lasketaan elinkaarihinta. Se on vaikeaa, tu-
lokset suuntaa-antavia. Mutta yrittää pitää kuitenkin, jotta saataisiin
rakennetuksi mahdollisimman pitkäikäisiä keittiöitä.

Avoimia kommentteja ympäristölähtöisyydestä
Lopuksi vielä ammattikeittiöasiantuntijoiden avoimia kommentteja liittyen

ekotehokkaaseen ja ympäristölähtöiseen ammattikeittiöön.

Minna Dammert korostaa, että asiakkaiden tyytyväisyys on ensisijainen asia, joka

menee kaiken edelle tässäkin. Esimerkkinä, että kahden lounasvaihtoehdon tar-

joaminen on perusteltua, vaikka hävikkiä jäisikin hiukan enemmän.

Päivi Jokinen kommentoi, että suunnitteluvaiheessa on hyvä käydä tutustu-

massa uusiin kohteisiin avoimin mielin ja lähteä sen jälkeen muokkaamaan

omaa suunnitelmaa omaan toimintaan sopivaan konseptiin.

Päivi toteaa, että joillekin yhteistyökumppaneille on laadittu palvelukeittiökon-

septit heidän tarpeisiinsa soveltuviksi ja lisäksi hinnoiteltu neliöt erikokoisille

keittiöille. Tällöin ne ovat helposti käytettävissä ja muokattavissa uusiin kohtei-

siin tai saneerattaviin kohteisiin soveltuvaksi. Näin ollen jokaista keittiötä ei siten

tarvitse miettiä erikseen. Sisällöt ovat samanlaiset, jolloin säästetään aikaa ja

rahaa ja ollaan siten myös ekologisia.
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Metos Oy:n näkemyksen mukaan ammattikeittiöalan haasteena ekologisuu-

dessa ja erityisesti energiatehokkuuden mittaamisessa on yhtenäisten mittaus-

tapojen ja standardien puute. Ammattikeittiölaitteille ei ole olemassa omako-

neellisia kylmälaitteita lukuun ottamatta energialuokituksia, joten eri valmistajien

ja laitteiden välisiä eroja ei kyetä mittaamaan tasapuolisesti. Tirkkonen korostaa

edelleen, että työnjohdolla ja keittiöhenkilöstön toiminnalla on oleellinen rooli

ammattikeittiön ekologisuudessa. Hyvällä tuotannonsuunnittelulla, oikeilla laite-

valinnoilla, optimaalisilla laitteiden täyttöasteilla ja valmistusprosesseilla (tuotan-

tolaitteet ja astianpesu) voidaan vaikuttaa annoskohtaiseen energiankulutuk-

seen.

Laitehankintoja tehtäessä tulisi kiinnittää huomiota hankinnan elinkaaren aikai-

seen kokonaisuuteen sekä kustannusten että ekologisuuden (muun muassa

energiatehokkuus) kannalta. Halvin hankintahinta ei yleensä takaa halvimpia

käyttökustannuksia tai ekologisinta toimintaa (muun muassa sähkön-, veden- tai

pesuaineen kulutus sekä laitteen käyttöikä). Lisäksi laitteen oikealla ja oikea-ai-

kaisella huollolla on valtava vaikutus laitteen elinkaareen ja energiankulutuk-

seen. Tässä ennakkohuolto on hyvä ratkaisu. Lopuksi Tirkkonen toteaa vielä,

että laitetoimittajan koulutuspalveluilla keittiötä käyttöön otettaessa on suuri

merkitys laitteiden oikean- ja ekologisen käytön kannalta.

Electrolux Professional Oy:n Timo Aho kertoo, että Electrolux on sitoutunut vah-

vasti kehittämään ekotehokkaita laitteita ja myös kaikessa toiminnassa ottamaan

huomioon ympäristönäkökulman. Electroluxin tavoitteena on kehittää energiate-

hokkaita laitteita, joissa käytetään ympäristöystävällisiä materiaaleja. Tämän li-

säksi aktiivisella tiedottamisella he pyrkivät myös viestittämään yhteistyökump-

paneilleen, kuinka merkittävässä roolissa ympäristöystävälliset laitteet ovat yh-

teisille luonnonvaroillemme. Electroluxin ydinarvoihin kuuluu olla vastuullinen

maailmanlaajuinen laitevalmistaja sekä kestävän kehityksen edelläkävijä.

Kaikkiaan ammattikeittiöasiantuntijoiden mielipiteet ja näkemykset ympäristöläh-

töisestä ja ekotehokkaasta ammattikeittiöstä ja sen toiminnasta ovat hyvin sa-

mansuuntaisia. Merkittäviä tekijöitä asiantuntijoiden mielestä ekologisen
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ammattikeittiön näkökulmasta ovat energian käytön minimointi ja tehokkaat- ja

vain tarpeenmukaiset keittiöneliöt. Lisäksi tarpeenmukaiset energiatehokkaat lai-

tehankinnat ja laitteiden säännöllinen ennakoiva huolto tulee huomioida.

Suuri merkitys on asiantuntijoiden mukaan myös käyttäjien omalla toiminnalla ja

erityisesti työnjohdon merkitys korostuu tavoiteltaessa mahdollisimman ekoteho-

kasta ammattikeittiötä. Haastattelujen perusteella asiantuntijat mainitsivat myös

sähkön- ja vedenkulutuksen mittaamisen tärkeyden sekä elinkaariajattelun esi-

merkiksi lattiapinnoitteen valinnan yhteydessä. Myös prosessisuunnittelun mer-

kitys tulee huomioida. Lähtökohtana ekologiselle ammattikeittiötoiminnalle onkin

suunnittelu sekä ymmärrys ja tahtotila siitä, millaisilla tuotantotavoilla tulevaisuu-

dessa halutaan toimia.

Kuviossa 7 on kuvattu haastattelujen perusteella esiin tulleet pääkohdat ympä-

ristölähtöisestä ja ekotehokkaasta ammattikeittiöstä.

KUVIO 7. Ammattikeittiöasiantuntijoiden haastatteluiden pääkohdat.

Haastattelun lisäksi keskustelin aiheeseen liittyen puhelimitse Damico Oy:n

Minna Dammertin kanssa. Keskusteluiden perusteella Dammert halusi muistut-

taa muun muassa myös tulevaisuuden uusiutuvien energiamuotojen tärkeydestä

ja huomioinnista uusia ammattikeittiökohteita suunniteltaessa.

Dammertin mukaan uutta asiantuntemusta on tulossa esimerkiksi ammattikeitti-

öiden jäähdytysjärjestelmiin, esimerkiksi hiilidioksidin käyttöönottoon liittyen.
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6.2 Ammattikeittiöverkostokyselyn tulokset

Sähköinen kysely lähettiin 110:lle ammattikeittiöverkoston julkisen sektorin osaa-

jalle.  Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 42 eli vastausprosentiksi saatiin noin

38 %.

Kysely muotoutui ammattikeittiöasiantuntijoille lähetetyn haastattelukysymyspoh-

jan mukaan. Kyselyssä kartoitettiin aluksi taustamuuttujia, koska haluttiin selvit-

tää, onko niillä vaikutusta kyselyn tuloksiin. Taustamuuttujia on kuvattu kuviossa

8. Taustamuuttujien jälkeen kysyttiin keskeisimpiä tekijöitä suunniteltaessa eko-

logisesti toimivaa ammattikeittiötä. Lisäksi kysyttiin tärkeimpiä seikkoja, jotta am-

mattikeittiön operatiivista toimintaa voidaan kutsua ekologiseksi. Avoimissa kysy-

myksissä vastaajilla oli mahdollisuus antaa hyviä vinkkejä ekologisuutta tavoitel-

taessa sekä kertoa, mitkä asiat kaipaisivat tehostamista. Lisäksi kysyttiin muita

kommentteja ja ideoita aiheeseen liittyen.

KUVIO 8. Jakauma kyselyyn tulleista vastauksista.

Kyselyssä kartoitettiin aluksi vastaajien taustamuuttujat, koska haluttiin kerätä

myös tietoa minkä kokoisista kaupungeista ja minkä toimenkuvan omaavat hen-

kilöt kyselyyn vastasivat ja onko kyseisillä taustamuuttujilla merkitystä ekologisen

ammattikeittiön kannalta. Kuvioissa 9 ja 10 on vertailua näistä seikoista.

Vastasi kyselyyn
38 %

Ei vastannut
kyselyyn 62 %

Vastausten määrän jakautuminen
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KUVIO 9. Taustamuuttujat: Minkä kokoisessa kunnassa/kaupungissa työskente-

let?

KUVIO 10. Taustamuuttujat: Asema/toimenkuva.

Taustamuuttujien perusteella voidaan havaita, että suurin osa kyselyyn vastaa-

jista, 31 %, työskentelee alle 10 000 asukkaan kunnassa/kaupungissa.
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Toiseksi suurin enemmistö vastaajista, 24 %, työskentelee 25 000-40 000 asuk-

kaan kunnassa/kaupungissa. Yli puolet vastaajista, 55 % oli toimenkuvaltaan

päälliköitä. Taustamuuttujilla ei havaittu kuitenkaan olevan merkitystä kyselyn tu-

loksiin.

Kyselyssä selvitettiin taustamuuttujien jälkeen, onko vastaajan kunnassa/kau-

pungissa kiinnitetty ammattikeittiöitä rakennettaessa huomiota ekologisiin/ener-

giatehokkuutta lisääviin seikkoihin.  Näitä seikkoja on kuvattu kuviossa 11.

KUVIO 11. Onko ekologisuuteen/energiatehokkuuteen kiinnitetty huomiota.

45 % vastaajista kokivat, että heidän kunnassaan/kaupungissaan oli kiinnitetty

huomiota ammattikeittiöitä rakennettaessa ekologisiin ja energiatehokkuutta li-

sääviin tekijöihin. 36 % vastaajista taas koki, että heidän kunnassaan/kaupungis-

saan ei kyseisiin asioihin ole kiinnitetty huomiota.

Varsinainen kysely sisälsi kaksi monivalintakysymystä, joissa tuli valita molem-

missa kolme vaihtoehtoa yhdeksästä – kahdestatoista vaihtoehdosta.  Näiden

lisäksi kyselyssä oli kolme avointa kysymystä.

Kyselyn tulosten perusteella ammattikeittiöverkosto koki keskeisimpänä tekijänä

suunniteltaessa ekologisesti toimivaa ammattikeittiötä energiatehokkaiden laite-

ratkaisujen merkityksen. Sen osuus oli vastaajien kesken 64 %.
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Toiseksi tärkeimpänä vastaajat pitivät rakennettavan keittiötilan optimaalista ko-

koa. Kolmanneksi tärkeimpänä koettiin kaksi tekijää, kestävien pintamateriaalien

hankinta ja ilmanvaihtoratkaisut. Näitä tekijöitä on kuvattu kuviossa 12.

KUVIO 12. Keskeisimmät tekijät suunniteltaessa ekologisesti toimivaa ammatti-

keittiötä.

Vähiten merkityksellisinä tekijöinä suunniteltaessa ekologisesti toimivaa ammat-

tikeittiötä, pidettiin vesi- ja jätevesiratkaisujen merkitystä sekä logistisia ratkai-

suja.  Vastaajille annettiin kysymyksen yhteydessä vaihtoehtona myös lisätä jokin

mielestänsä merkittävä tekijä, jota ei ollut vaihtoehtojen joukossa. Tähän osioon

vastasi kyselyyn vastanneista kuusi henkilöä. Vastauksien joukossa oli muun mu-

assa seuraavia kommentteja:

”Laitteiden minimointi. Kun tehdään C & C -ruokaa, laitteita tarvitaan vähemmän

kuin kuumakuljetuksissa.”

”Tilojen mahdollinen muunneltavuus, varaudutaan esim. palvelukeittiön suunnit-

telussa siihen, että jos joudutaankin muuttamaan valmistuskeittiöksi.”

”Kiertotalouteen liittyvät asiat ja toimenpiteet.”

”Suunnittelijat eivät tänä päivänä tiedä keittiön toimintaa. Mahdollisimman paljon

suunnitteluun mukaan ja tutustumista jo valmiiksi rakennettuihin keittiöihin eli vir-

heistä oppimista kaivattaisiin kentällä…”
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Lisäksi kysymyksen yhteydessä oli mahdollisuus antaa muita kommentteja kysy-

mykseen liittyen. Kyseiseen kohtaan tuli kolme kommenttia.

Keskeisimpänä niistä nousi keskuskeittiön rakentamisen tarve ylipäätään. Koet-

tiin, että ruoat voidaan ostaa ulkopuolisilta toimijoilta. ”On ekoteko olla rakenta-

matta komponenttien yhdistämislaitoksia.”

Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien näkemyksiä, mitkä he kokivat tärkeimpinä, jotta

ammattikeittiön operatiivista toimintaa voidaan kutsua ekologiseksi. Tärkeim-

mäksi tekijäksi nousi hävikin minimointi. Vastaajista 52 % nosti sen tärkeimmäksi

tekijäksi. Toiseksi tärkeimpänä koettiin energian käytön minimointi ja kolman-

neksi tärkeimpänä kiinteistön- ja laitteiden säännöllisen huollon merkitys. Kysei-

siä asioita on kuvattu kuviossa 13.

KUVIO 13. Tärkeimmät tekijät, jotta ammattikeittiön operatiivista toimintaa voi-

daan kutsua ekologiseksi.

Myös tässä kysymyksessä vastaajilla oli mahdollisuus lisätä vaihtoehdoista mie-

lestään puuttuva seikka sekä kommentteja. Kommenteista nousi esiin, että kaik-

kien vaihtoehtojen, paitsi lähiruoka ja luomu, tulisi toteutua, jotta ammattikeittiötä

voitaisiin kutsua ekologiseksi. Koettiin, että kaikki suomalainen ruoka on lähiruo-

kaa.
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Avoimissa kysymyksissä vastaajilla oli mahdollisuus antaa hyviä vinkkejä ekolo-

gisen ammattikeittiötoiminnan tavoittelemiseksi.

Useassa vastauksessa nousi esiin hävikki ja siihen liittyvät toimenpiteet. Esimer-

kiksi ruokailun keskittäminen hävikin vähentämiseksi. Jonkin verran tuli ristiriitai-

siakin vastauksia. Joku koki, että tarjottimien poisjättäminen lisää puhtaanapito-

kustannuksia ja näin ollen kompensoisi astianpesusta saatavan hyödyn. Toi-

saalta koettiin, että tarjottiminen pois jättämisellä saadaan säästettyä sekä vettä,

sähköä että kemikaaleja. Ylipäätään energian säästöön ja energian kulutuksen

mittaamisen koettiin olevan tärkeässä roolissa ammattikeittiön ekologisuutta ta-

voiteltaessa. Myös lattiamateriaalin kestävyys ja laitevalinnat nousivat tärkeiksi

seikoiksi. Hukkalämmön hyödyntäminen mainittiin myös. Lisäksi operatiivisen toi-

minnan suunnittelu nousi esiin. Esimerkiksi reseptiikan ja tuotantotavan merkitys.

Ylipäätään ammattikeittiön toimivilla prosesseilla voidaan tehostaa keittiön eko-

logisuutta.

Avoimissa kysymyksissä tiedusteltiin myös vastaajien näkemyksiä heidän kun-

nassaan/kaupungissaan tarvittavista toimista, jotta ammattikeittiöt olisivat ekolo-

gisempia. Energian säästäminen tuli esille monessa vastauksessa, kuten veden

käytön vähentäminen, sähkön- ja veden kulutuksen seuraaminen sekä konkreet-

tisten mittaustulosten hyödyntäminen. Myös koneiden ja laitteiden energiatehok-

kuus ja hävikin minimointi olivat mukana vastauksissa. Lisäksi kierrätys ja jättei-

den lajittelu mainittiin useassa vastauksessa asiana, jotka kaipaisivat tehosta-

mista ja toimenpiteitä. Esimerkiksi muovijätettä syntyy keittiöillä paljon, joten sen

kierrättämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Myös ammattikeittiön henkilökunnan

asenteen muuttaminen kohti ekologisempaa toimintaa koettiin selkeänä kehitys-

kohteena.

Viimeinen avoin kysymys antoi vastaajille mahdollisuuden kertoa vielä muita

avoimia kommentteja aihealueeseen liittyen. Koettiin, että poliittinen tahtotila ja

raha menevät ekologisuuden edelle. Ammattikeittiöiden suunnitteluvaiheessa

vielä saatetaan huomioida esimerkiksi sähkön- ja veden mittaaminen, mutta lop-

putuloksessa mittareita ei useinkaan vielä ole.
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Halvin laiteratkaisu investointivaiheessa ei useinkaan ole paras, jos tavoitellaan

elinkaariajattelua. Laitteiden toimimattomuus ja huoltokustannukset nousevat

usein korkeiksi.

Lisäksi eräs vastaajista oli laittanut esimerkin hävikkiin ja ympäristön kuormittu-

miseen liittyen: ”Yksi hävikiksi jäänyt kinkunsiivu leikkelepaketista tuottaa enem-

män ympäristökuormaa kuin itse pakkaus.”

Lopputulemana kyselyn tuloksista saamme muiden kokemusten pohjalta hyviä

näkemyksiä ajatellen Nokian kaupungin ammattikeittiöiden ekologista kehitystä.

Vaikka kyselyn vastausprosentin olisin toivonut olevan korkeampi, niin sen sisäl-

löstä nousi kuitenkin esiin monia merkittäviä ja samansuuntaisia seikkoja ekolo-

gisen ammattikeittiön aihealueeseen liittyen, kuin asiantuntijoiden haastatteluis-

takin. Kyselyssä kartoitetuilla taustamuuttujilla ei vaikuta olevan merkittävää pai-

noarvoa kyselyn lopputulosten kannalta.

Ammattikeittiöiden asiantuntijaverkoston kyselystä esiin tulleita pääkohtia on ku-

vattu kuviossa 14.

KUVIO 14. Ammattikeittiöverkostokyselyn pääkohdat.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1 Tutkimuksen haasteet

Tämän opinnäytetyön tutkimuksissa haasteen aiheen ajankohtaisuudesta huoli-

matta aiheutti ajantasaisen teoreettisen tutkimustiedon löytäminen. Lisäksi

usean käytetyn lähteen päivitystiedot olivat puutteellisia. Ajantasaista lähdema-

teriaalia ei ollut mielestäni saatavilla, joten monet käytetyistä lähteistä eivät ole

lähimenneisyydestä. Tästä seikasta johtuen tässä opinnäytetyössä on paino-

tettu empiiristä eli kokemusperäistä tutkimusotetta ja hyödynnetty ammattikeit-

tiöalan ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia työn lopputuloksen saavutta-

misessa eli ympäristölähtöisten ammattikeittiöiden kehittämisideoiden pohtimi-

sessa. Asiantuntijoiden näkemysten avulla mahdollistui tärkeiden ympäristöläh-

töisten seikkojen tutkiminen sekä saatiin ratkaisuja olemassa olevaan tutkimus-

ongelmaan eli konstruktioon. Ajantasaisen teoreettisen tutkimustiedon löytämi-

sen haasteellisuuden lisäksi haasteena oli myös kansainvälisen tutkimusaineis-

ton löytäminen. Monet kansainväliset tutkimani lähdeaineistot olivat kaupallisia,

joka osaltaan rajasi käytettävän lähdemateriaalin määrää.

Kuitenkin aiheena ympäristölähtöisyys ja vastuullisuus ovat ajankohtaisia. Kor-

hosen (2018) mukaan esimerkiksi energiatehokkuus on kansallisestikin ajatel-

len yksi hyvä strateginen työväline. Kuten valtioneuvoston periaatepäätöksessä

vuodelta 2010 korostetaan, tulee julkisen sektorin toimia esimerkkinä energiate-

hokkuuden edistämisessä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2011).
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7.2 Tulosten tarkastelu

Työn lähtökohtana olevan PESTEL -toimintaympäristöanalyysin kautta tarkastel-

lessa tutkimuksen tuloksia voidaan pohtia miltä näyttää tulevaisuuden ammatti-

keittiötoiminta julkisella toimialalla. Ympäristölähtöisemmän tulevaisuuden muu-

tosvoimiin voidaan lukea merkittävinä tekijöinä esimerkiksi hävikin määrän vä-

hentäminen, kemikaalien käytön minimointi ja energiankulutuksen vähentämi-

nen. Asiantuntijahaastatteluiden sekä ammattikeittiöverkostolle tehdyn kyselyn

mukaan tulevaisuudessa toimintaa keskitetään edelleen suurempiin yksiköihin,

taloudellisuus ja energiatehokkuusnäkökulmat huomioiden. Asiakkaat ovat vaa-

tivia ja osaavat tavoitella omia intressejään. Ympäristölähtöisyyden merkitys ei

tule vähenemään, päinvastoin ympäristölähtöisyys tulee arkipäiväistymään enti-

sestään. Teollisuuden toimintamalleja tulee olemaan kymmenen vuoden aikaja-

nalla ruokapalveluissa entistä enemmän. Muun muassa tulo- ja lähtölogistiikka

kehittyy, tuotantomenetelmät ja -linjat kehittyvät, prosessiajattelu kasvaa sekä

tuotannon suunnittelu ja ennakointi, joita kuvataan EkoCentrian (2010) kuviossa

4 ruokapalveluiden ympäristövaikutukset. Näihin kaikkiin osa-alueisiin voidaan

liittää tiiviisti erityisesti teknologian kehitys. Tulevaisuuden ruokapalveluissa kes-

kitytään entistä enemmän ydintoimintoihin ja pienempiä osa-alueita voidaan tuot-

taa ostopalveluiden kautta.

Tarkastellessa tämän opinnäytetyön tuloksia teoriaviitekehyksen kautta, voi-

daan todeta ympäristölähtöisen ajattelun olevan trendi. Johdannossa kuvatun

kuvion 1 mukaan tutkimustehtävänä ja viitekehyksenä käytetyn ympäristöystä-

vällisen ammattikeittiön suunnitelmaluonnoksen sisältöön saatiin tässä työssä

vastauksia, kuten energiankäytön minimointiin, hävikin minimointiin ja optimaali-

sen tilasuunnitteluun. Tässä opinnäytetyössä tehtyjen tutkimuksen perusteella

voidaan kuitenkin todeta, kuten Tuovinen (2013), että mittausjärjestelmään tulisi

investoida. Lisäksi tämän opinnäytetyön tulosten perusteella oli havaittavissa,

että ympäristölähtöisyys on jo tiedossa oleva asia, mutta sen toteutuksessa on

haasteita. Näin ollen tulokset ovat samansuuntaisia kuin Laarin (2016) teke-

mässä väitöstutkimuksessa, jossa todetaan ympäristötietoisuuden olevan jo

usein osa yrityskulttuuria, mutta sen käytännön toteutuksessa on kehitettävää.
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Hävikki ja energiankäyttö
Ammattikeittiön ruokatuotannossa ympäristölähtöisinä vaihtoehtoina ovat esi-

merkiksi teollisuuden valmistamat komponentit. Näin ollen ei synny kypsennys-

hävikkiä. Ylipäätään jalostusasteeltaan korkeat tuotteet vähentävät työ-, laite-,

energia- ja jätemääriä ammattikeittiöissä. (Dammert 2018.) Kyseisistä seikoista

tässä opinnäytetyössä tutkimustulosten perusteella merkittäväksi nousi energi-

ankäyttö ja hävikin vähentäminen.

Hävikin seuranta ja minimointi ovat osa vastuullista yritystoimintaa. Ympäristön

ja kustannusten kannalta syntymätön jäte on paras. (Ympäristöosaava n.d..)

Hävikin minimointi oli erityisesti kyselytulosten perusteella merkittävä asia ympä-

ristölähtöisyyden kannalta tämän tutkimuksen tuloksissa. Myös kierrätys sekä jät-

teiden lajittelu koettiin tärkeiksi tekijöiksi ympäristölähtöisesti toimivassa ammat-

tikeittiössä. Lisäksi elintarviketeollisuuden valmiiden komponenttien entistä laa-

jempi käyttö koettiin tärkeänä tekijänä.

Ammattikeittiöiden energiankulutuksella tarkoitetaan keittiössä käytetyn sähkö-

energian ja vedenkulutuksen määrää (Taloustutkimus 2012). Tässä tutkimuk-

sessa energiankäytön merkitys sekä energiankulutuksen mittaaminen ja vähen-

täminen nousi myös esiin. Lisäksi ennakoivan laitehuollon merkitys koettiin tär-

keänä tekijänä. Energiankäytön tehostaminen ammattikeittiöissä on kestävän ke-

hityksen edistämistä ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti (Motiva Oy 2010,

3). Tämän tutkimuksen mukaan ammattikeittiöverkosto sekä -asiantuntijat pitivät

myös energiankäytön tehostamista merkittävänä tekijänä ympäristölähtöisyy-

dessä.

Reisbackan ym.(2009) mukaan ammattikeittiön suunnittelulla ja hankinnoissa

tehtävillä valinnoilla on merkittävä vaikutus tuotteiden ja palveluiden käyttämään

energian määrään. Myös ammattikeittiöiden koneiden ja laitteiden sekä toiminta-

tapojen ja prosessien kehityksellä on merkitystä energiatehokkuudessa (Rautiai-

nen 2012). Tässä tutkimuksessa suunnittelun merkitys nousi esiin. Hankintoihin

liittyvät valinnat sen sijaan eivät nousseet tutkimusaineistosta merkittävästi. Ko-

neiden ja laitteiden energiatehokkuuden merkitys sen sijaan koettiin aineiston pe-

rusteella tärkeäksi.
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Optimaaliset tilaratkaisut ja toimivat prosessit
Ammattikeittiöiden tilasuunnittelussa on tavoitteena tarkoituksenmukainen sekä

turvallinen työympäristö, jossa on kestävät, tehokkaat ja helposti puhdistettavat

tilat, laitteet ja kalusteet. Lisäksi suunnittelussa tulee huomioida työtä ja ener-

giaa säästävät laiteratkaisut sekä pitkät elinkaaren mahdollistavat tilat. (Raken-

nustieto Oy n.d..) Tutkimustulosten pohjalta nousi merkitykselliseksi optimaali-

set tilaratkaisut ja myös elinkaariajattelua korostettiin.

Rautiaisen (2012) mukaan ammattikeittiöiden keskeisten prosessien eli aterioi-

den valmistuksen, kylmäsäilytyksen ja astioiden pesun merkitys tässä opinnäy-

tetyössä korostui myös sekä tehtyjen haastatteluiden että kyselyn perusteella.

Lisäksi henkilöstön oman toiminnan merkitystä tulee saatujen tutkimustulosten

perusteella korostaa ympäristölähtöisyydessä. Dammertin (2018) mukaan hen-

kilökunnan omilla toimintatavoilla voidaan vaikuttaa huomattavasti ammattikeit-

tiön ympäristölähtöisyyteen toimintaan.

Logistiikka, puhdistusaineet, pakkausmateriaalit sekä luomu- ja lähiruoka
Kuljetukset muodostavat yleensä vain pienen osan elintarvikeketjusta aiheutu-

vista ympäristövaikutuksista (WWF n.d.). Myöskään tässä opinnäytetyössä lo-

gistiikan merkitys ei noussut tärkeimpien ympäristölähtöisten tekijöiden jouk-

koon.

Kemikaalilainsäädäntö velvoittaa ammattikeittiöitä ehkäisemään kemikaaleista

aiheutuvia haittoja (Ympäristöosaava n.d.). Tämän tutkimuksen tuloksissa puh-

distusaineiden merkitys ei erityisesti korostunut, vaan muita ammattikeittiön ym-

päristölähtöisiä tekijöitä korostettiin enemmän. Muita tutkimustulosten mukaan

vähemmän merkityksellisiä seikkoja olivat myös pakkausmateriaalien merkitys

sekä luomu- ja lähiruoka.

Pakkausmateriaalit muodostavat yleensä vain pienen osan elintarvikeketjusta

aiheutuvista ympäristövaikutuksista, mutta pakkauksista aiheutuu merkittäviä jä-

teongelmia (Ympäristöosaava n.d.). Saatujen tulosten perusteella pakkausma-

teriaalien merkittävyys ympäristölähtöisen ammattikeittiön toiminnassa ei nous-

sut kuitenkaan merkittäväksi tekijäksi.
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Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa Suomen maatalouspolitiikan

strategiseksi tavoitteeksi nostettiin lähi- ja luomuruoan osuuden kääntäminen

vahvaan nousuun. Luomuohjelman tavoitteisiin on kirjattu muun muassa luo-

mun saatavuuden parantaminen esimerkiksi ammattikeittiöiden kautta. (Maa- ja

metsätalousministeriö n.d. a.) Tämän opinnäytetyön tutkimuksen tulokset eivät

kuitenkaan puolla asian merkitystä ammattikeittiöiden ympäristölähtöisyyden

näkökulmasta tarkasteltuna.

7.3 Tuloksiin perustuvia tulevaisuuden näkemyksiä

Nokian kaupungin ruokapalveluiden ammattikeittiöiden ympäristölähtöisyyden

osalta tässä opinnäytetyössä saatiin vastauksia tekijöihin, jotka ilmentävät ympä-

ristölähtöistä toimintaa. Lisäksi saatiin vastauksia siihen, miten ammattikeittiöt

pystyvät toimimaan ympäristölähtöisemmin. Saatuihin tuloksiin suhtaudutaan

Nokian kaupungin ruokapalveluissa luottavaisesti, koska tulokset olivat sekä am-

mattikeittiöasiantuntijoiden haastatteluiden sekä ammattikeittiöverkoston asian-

tuntijoiden mukaan samansuuntaisia.  Kriittistä tarkastelua vaatii tuloksista nous-

sut elintarviketeollisuuden entistä parempi hyödyntäminen. Näin siksi, että esi-

merkiksi tuotantomalli, jossa ei ole omaa tuotantokeittiötä lainkaan, on Suomessa

hyvin alkutekijöissään. Kyseistä vaihtoehtoa on hyvä miettiä, mikäli tuotantokeit-

tiöinvestointi tulee ajankohtaiseksi. Nokian kaupungilla asia ei toistaiseksi ole

ajankohtainen.

Tutkimuksen tulokset ovat sisällöltään hyvin samansuuntaisia kuin mitä on saa-

tavilla oleva teoreettinen tieto. Katsottaessa esimerkiksi kymmenen vuoden pää-

hän myös palveluteknologia kehittyy. Kyseisestä aiheesta ei noussut tässä tutki-

muksessa kuitenkaan näkökantoja. Mielestäni esimerkiksi ruokasalin puolella

asiakaskokemuksiin panostaminen kehittyy edelleen. Erilaisiin mobiilisovelluksiin

tullaan panostamaan, kuten ruokalistojen lukeminen reaaliaikaisesti omasta kän-

nykästä. Julkisella puolella tässä osa-alueessa on vielä paljon kehitettävää. Sa-

moin markkinoinnissa. Moni asia on jo todella hyvin ja monessa asiassa ollaan

kehityksen kärjessä, mutta liikaa julkinen sektori ei mainosta osaamistaan ja te-

kemistään. Oman työn näkyväksi tekemisen toivoisi myös kehittyvän teknologian

kehittymisen myötä.
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Miten julkisiin ruokapalveluihin vaikuttaa esimerkiksi globalisaatio ja väestön

ikääntyminen? Elinympäristömme muuttuu ja ekologisuus tulee olemaan pitkään

megatrendinä. Työ muuttuu sisällöllisesti teknologian kehittymisen kautta. Ruoan

turvallisuuden merkitys kasvaa myös tulevaisuudessa. Terveelliset elämäntavat

vaikuttavat myös julkiseen toimijaan kohdistuviin vaatimuksiin. Ympäristötietoi-

suus kasvaa kuluttajien keskuudessa entisestään. Tämä asettaa myös omat vaa-

timukset julkisen toimintaprosessin läpinäkyvyydelle. Esimerkiksi tulevaisuuden

proteiinilähteenä on jauhelihan sijasta todennäköisesti sirkat myös julkisella toi-

mialalla. Esimerkkejä sirkkakokeiluistahan jo löytyy julkisella sektorilla Suomen

tasolla.

PESTEL-toimintaympäristöanalyysin kautta tutkien, tulevaisuuden ympäristövai-

kutukseltaan myönteinen ammattikeittiö toimii hyvinvoinnin tuottajana sekä toimii

monimuotoisesti erilaisilla asiakasrajapinnoilla vuorovaikutteisesti ja olemassa

olevaa teknologiaa hyödyntäen. Pitkäjänteisellä kehitystyöllä esimerkiksi Nokian

kaupungin ruokapalveluiden pyrkimyksenä on tuottaa ruokapalvelut tulokselli-

sesti ja vastuullisesti myös tulevaisuudessa. Varsinaisia uhkakuvia palvelutuo-

tannossa en osaa nähdä. Jonkinlaisena uhkana voidaan pitää esimerkiksi pakol-

listen kasvisruokapäivien määrittämistä kouluruokailuun. Itse en ole kasvisruoan

pakkosyöttämisen kannalla, vaan tarjoaisin kasvisruokaa aina muun ruoan rin-

nalla. Näin ollen asiakkaat saavat rauhassa tutustua kasvisruoan lisäämiseen

omaan ruokavalioonsa. Mahdollisesti muista uhkakuvista ajattelen, että kaikessa

muutoksessa on mukana aina mahdollisuus uuteen ja entisestään kehittyneem-

pään toimintaan.

Näen julkisen ruokapalvelutoiminnan kymmenen vuoden päähän niin Nokialla

kuin koko Suomen tasolla teknologisesti kehittyneenä sektorina, joka tekee tii-

vistä yhteistyötä elintarviketeollisuuden kanssa. Keittiöverkosto tulee supistu-

maan entisestään ja prosessit tehostuvat. Teknologian ja ekologisuuden muutos-

voimat ovat arkipäiväistyneet kaikessa toiminnassamme. Nämä trendit eivät

ajansaatossa katoa, vaan vahvistuvat entisestään.
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7.4 Kehittämisehdotuksia

Nokian kaupungin ruokapalveluyksikössä on tarkoitus toteuttaa kaupungin stra-

tegian mukaista toimintamallia. Tavoitteena ja pyrkimyksenä on toteuttaa tulevai-

suuden ammattikeittiöiden toimintamallit mahdollisimman ekologisesti ja luoda

kyseisestä toimintamallista konsepti. Konseptia voidaan toteuttaa kaikissa tule-

vaisuuden keittiöissä sekä mahdollisuuksien mukaan myös jo olemassa olevissa

keittiöissä. Tähän lopputulemaan ei kuitenkaan päästä ainoastaan ruokapalvelui-

den omalla työpanoksella. Asian kokonaisvaltainen toteuttaminen vaatii laajem-

paa näkemystä ja osaamista, alkaen aina keittiön suunnittelusta ja rakentami-

sesta eteenpäin. Ammattikeittiön suunnittelun asiantuntijoille tehtyjen haastatte-

luiden sekä ammattikeittiöverkostolle tehdyn kyselyn tuloksia tulisi hyödyntää tu-

levaisuuden konseptin laatimisessa.

Tällä hetkellä suunnittelu on käynnissä erään koulun palvelukeittiön osalta, missä

on tarkoitus hyödyntää mahdollisuuksien mukaan ympäristölähtöistä toiminta-

mallia. Tällä hetkellä suunnittelun alla olevassa kohteessa on valmistuskeittiö,

joka valmistaa ruoat omaan käyttöönsä sekä muutamaan pieneen jakelukeitti-

öön, joista osa on kouluja ja osa varhaiskasvatusyksiköitä. Jakelukeittiöihin ruoka

toimitetaan päivittäin kuumana sisältäen myös pääosin energialisäkkeet ja salaa-

tit. Tulevaisuudessa suunnittelun alla olevassa kohteessa on noin 400 - 500 op-

pilasta ja ruoka kohteeseen tuotetaan cook & chill eli kypsennä ja jäähdytä / kyl-

mävalmistusmenetelmin Nokian kaupungin suurimmassa tuotantokeittiössä,

Harjuniityssä. Harjuniitty tuottaa ruokapalveluiden päivittäisestä annosmäärästä

noin 4500 annosta.

Suunnittelussa olevalle koululle kuljetustaajuus Harjuniitystä on ajateltu olevan

noin kaksi kertaa viikossa. Tukkukuormat kuljetetaan kohteeseen suoraan noin

kahdesti viikossa. Kohteessa valmistetaan paikanpäällä energialisäkkeet sekä

salaatit. Kyseinen koulu on yläkoulu ja ruokapalvelun toiminta keskittyy lounaan

tarjoiluun. Kuljettamalla ruoka muutaman kerran viikossa kylmänä, säästetään

kuljetuskustannuksissa. Lisäksi kyseisen keittiön neliömäärä ja laitekapasiteetti

saadaan palvelukeittiömallilla pienemmäksi, kuin mitä tila- ja laitevaatimus olisi

valmistuskeittiössä.
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Asiantuntijaverkoston sekä haastattelujen tuloksia käsiteltiin ruokapalveluiden

keskeisien henkilöiden kanssa palaverissa 8.3.2019. Palaverissa ideoitiin Nokian

kaupungin tulevaa ekokeittiösuunnitelmaa ja palaverin lopputulemana päädyttiin

valmistelemaan Nokian kaupungin ekokeittiöehdotuksia eteenpäin.

Pääkohtina Nokian kaupungin ekokeittiösuunnitelmassa tulisi huomioida asian-

tuntijanäkemysten- sekä ruokapalvelun keskeisten henkilöiden palaverin perus-

teella sähkön- ja veden käytön seurannan kehittämistä, mikä vaatii investointia

mittaustekniikkaan. Tämän lisäksi uusien ammattikeittiökohteiden toimintaa tulee

suunnitella niin, että ruokapalvelut voidaan tuottaa mahdollisimman tehokkailla

keittiön neliömäärillä. Näin toimien voidaan säästää energiankulutuksessa. Myös

toimintoja tehostamalla, johdonmukaisella prosessisuunnittelulla ja keskittämällä

tehdään ekoteko, kun ei rakenneta turhia neliöitä. Tutkimustulosten perusteella

tulisi pohtia mahdollisuuksia hyödyntää enemmän teollisuuden jo olemassa ole-

vaa kapasiteettia. Tutkimuksessa tuli esiin myös toiminnan suunnittelu niin, että

voidaan vähentää tarjottimien käyttämistä sekä uusissa että jo toiminnassa ole-

vissa ammattikeittiökohteissa. Lisäksi tulisi panostaa hävikin minimointiin sekä

ottaa hävikkisovellus käyttöön. Myös hävikin systemaattinen seuranta on tär-

keää. Hävikkiin liittyen ylijäämäruoan luovuttaminen eteenpäin, esimerkiksi vähä-

osaisille sekä myynnin mahdollisuus tulisi selvittää. Tutkimuksen mukaan eräänä

tekijänä ammattikeittiöiden ympäristölähtöisyydessä on myös pesuaineiden ja

vedenkulutuksen vähentäminen ja mahdollisuuksien mukaan aktiiviveden- ja esi-

valmistellun siivouksen laajempi käyttöönotto. Tällä hetkellä aktiivivesi on käy-

tössä kolmessa ammattikeittiökohteessa ja esivalmisteltu siivous kahdessa koh-

teessa.

Mainittujen ympäristölähtöisyyteen liittyvien tekijöiden lisäksi merkittävä asia on

suurimman tuotantokeittiön Harjuniityn prosessien kehittäminen edelleen. Näin

ollen esimerkiksi annostelupumppuhankkeen vieminen prosessina eteenpäin on

tärkeää. Annostelupumpun avulla saadaan minimoitua ruostumattomien te-

räsastioiden pesua ja kuljetusta sekä tehostettua tuotantokapasiteettia. Annos-

telupumppuhankkeessa tulee pohtia pakkausmateriaalien käyttöä eli pakkausta-

paa ja materiaaleja. Pakkaamalla pusseihin ruostumattoman teräksen kuljetta-

misen sijasta saadaan säästöä, vedessä, sähkössä, pesuainekustannuksissa

sekä henkilötyöajassa (Dammert 2018).
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Myös tuotantokeittiöverkon tiivistäminen edelleen sekä tuotantotapojen keskittä-

mien cook & chill- ja kylmävalmistukseen ovat tärkeitä tekijöitä ympäristölähtöi-

syydessä ja ekotehokkuudessa.  Näin toimien saadaan supistettua investointi-

tarpeita sekä minimoitua ruokakuljetuksia. Lisäksi ammattikeittiöiden laitehan-

kintojen kyseenalaistaminen on huomionarvoista ekotehokkuutta ja ympäristö-

lähtöisyyttä tavoiteltaessa. Tulisikin pohtia mitä koneita ja laitteita oikeasti tarvi-

taan. Laitteisiin liittyen myös huolehtiminen ennakoivasta laitehuollosta on tär-

keää.

Lisäksi vastuullisuusnäkökulma tulisi huomioida ekotekona. Ruokapalveluyksi-

kön ammattikeittiöiden mahdollisimman hyvän ja ympäristölähtöisen ruokapal-

velun tuottaminen kuntalaisille on huomioitava toiminnassa. Lisäksi ruokapalve-

luyksikön vastuu taloudesta sekä työntekijöiden vastuullisuus omasta toimin-

nastaan ovat merkityksellisiä seikkoja ympäristölähtöisyydessä. On hyvä pohtia

myös ympäristösertifikaattiin liittyvien toimenpiteiden vaikutusta ruokapalveluyk-

sikön ammattikeittiöiden toiminnalle.

Sesonkiajattelun sekä kasvispainotteisuuden lisääminen ruokalistasuunnitte-

lussa olisi myös huomionarvoista. Esimerkiksi kasvisruoka voisi olla tarjolla päi-

vittäin kaikille vapaasti otettavana vaihtoehtona. Ympäristölähtöisyydessä myös

naudanlihan käyttöä tulisi vähentää ja järvikalan käyttöä lisätä.

Yleisesti pohtien jatkuva parantaminen ympäristölähtöisyydessä on tärkeää. Tu-

lisi määritellä vuotuiset ympäristölähtöiset tavoitteet ja huolehtia myös tiedotta-

misesta ja asiakasyhteistyöstä näiltäkin osin. Jatkuvaan parantamiseen liittyen

on hyvä pohtia tulevaisuutta laajasti sekä asioita kyseenalaistaen sekä tekijöitä,

missä ollaan jo ekotehokkaita ja ympäristölähtöisiä. Tulevaisuuskuvassa on

hyvä pohtia mitä voidaan vielä tehdä toisin tai paremmin.

Energian ja veden kulutus ovat Nokian kaupungin ruokapalveluissa merkittäviä

ympäristöä kuormittavia tekijöitä. Kyseiseen asiaan tulisi panostaa suunnittele-

malla esimerkiksi tuotantoprosessit mahdollisimman energiataloudelliseksi. Li-

säksi tulee huolehtia, että valmistuslaitekanta vastaa kyseisiä vaatimuksia.
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Sähkön- ja vedenkulutusta seuraamalla saadaan konkreettista tietoa energian-

kulutuksen nykytilasta ja pystytään kehittämään kulutus- ja käyttötottumuksia. Il-

man investointia mittaustekniikkaan ei pystytä seuraamaan ja kehittämään kulu-

tusta ekologisemmaksi.

Nokian kaupungin ruokapalveluilla on myös tavoitteena vähentää merkittävästi

biojätteen määrää. Huolellisella tuotannonsuunnittelulla ja tuotannon keskittämi-

sellä pystytään kehittämään kyseistä osa-aluetta.



69

8 POHDINTA

Aihealueena ympäristövaikutuksiltaan myönteisen- ja energiatehokkaan ammat-

tikeittiön tutkiminen oli mielenkiintoista ja erittäin antoisaa. Sain ammattikeittiöi-

den asiantuntijoilta paljon uusia näkökulmia aihealueeseen. Tutkimusprosessin

tavoitteena oli saada mahdollisimman paljon erilaisia hyödyllisiä ekotekijöitä käy-

täntöön Nokian kaupungin ruokapalveluissa ajatellen ympäristölähtöistä toimin-

tamallia.

Kokonaisuudessaan opinnäytetyöprosessi oli osaltani melko tiivis. Prosessin

suunnittelu alkoi syksyllä 2018 ja jatkui aineiston hankinnalla ja sisällönanalyy-

sillä. Asiantuntijahaastattelut sekä -kyselyt toteutettiin Tammi-Helmikuun kulu-

essa 2019. Haastatteluja täydennettiin Maalis-Huhtikuussa vielä Damico Oy:n

osalta ja myös ammattikeittiölaitetoimittaja Electroluxin osalta. Samalla aloitin

varsinaisen kirjoitusprosessin. Kirjoitusprosessin aikana sain tukea ammattikeit-

tiösuunnittelun asiantuntijoilta sekä täydensin vielä teoriaosuutta esimerkiksi il-

manvaihdon osalta. Opinnäytetyön sisällöstä ja lopputuloksesta käytiin vuoropu-

helua toimeksiantajan kanssa koko prosessin ajan.

Ekokeittiösuunnitelman kehittäminen prosessina eteenpäin Nokian kaupungilla

vaatisi mielestäni ensisijaisesti laajemman huomion kiinnittämistä ruokapalvelui-

den ympäristövaikutuksiin, joita kuviossa 4 ruokapalveluiden ympäristövaikutuk-

set on kuvattu. Ympäristövaikutukset tulisi huomioida myös raaka-ainetuotan-

non näkökulmasta mahdollisuuksien mukaan. Ympäristölähtöisen prosessin

edetessä olisi hyvä pohtia aluksi kokonaisuutta strategialähtöisesti sekä miettiä

mitkä olisivat keskeiset kehittämiskohteet ekokeittiösuunnitelmaa tavoiteltaessa

ruokapalveluiden toimialalla. Olisi hyvä laatia kehittämissuunnitelma ruokapal-

veluiden ekotehokkuudesta (liite 5.) Aluksi tulisi kirjata, mitä jo tehdään hyvin ja

missä osa-alueissa erityisesti olisi kehitettävää. Tämän jälkeen tulisi valita muu-

tama kehittämiskohde ja keskittyä aluksi niihin. Ruokapalveluiden ympäristövai-

kutuksia kannattaisi pohtia erilaisten toimintojen kautta. Esimerkiksi ruokapalve-

luiden suunnittelu, -tuottaminen ja logistiikka. Pohdinnassa tulisi huomioida nä-

kökulmina esimerkiksi energian ja veden kulutus, jätteiden synty sekä elintarvi-

kehankinnat.
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Pohdintavaiheessa kyseisten seikkojen arvioinnissa olisi hyvä olla mukana esi-

miesten lisäksi henkilöstöä, jotta saadaan konkreettisia näkökulmia päivittäi-

sestä käytännön ruokapalvelutyöstä. Arviointia ruokapalveluiden ympäristövai-

kutuksista voidaan tehdä numeraalisella asteikolla ja arviointikriteereiksi voitai-

siin määritellä esimerkiksi toistuvuus ja jätteiden osalta kilomäärä. Arviointikri-

teerejä tulisi pohtia ennen arvioinnin ja pohdinnan aloittamista. Arvioinnissa voi

käyttää työkaluna myös SWOT- eli nelikenttäanalyysiä. Analyysissä saataisiin

helposti nähtäville vahvuudet eli mitä jo tehdään oikein, heikkoudet eli missä tu-

lisi vielä parantaa, mahdollisuudet eli mitä voisi saavuttaa ympäristönäkökulman

kehittämisellä sekä uhat eli miten varautuisimme tulevaisuuteen ympäristöläh-

töisemmin. Liitteessä 6 on esimerkki arviointilomakkeesta, jolla voidaan arvioida

energiatehokkuutta ruokapalveluiden tuottamisen kautta. Vastaavanlaisia arvi-

ointilomakkeita tulisi käyttää myös pohdittaessa esimerkiksi jätteiden määrää.

SWOT-analyysiesimerkissä (liite 7.) on arvoitu Nokian kaupungin ruokapalvelui-

den ekokeittiösuunnitelmaprosessia. Analyysissä on kuvattu vain pääkohdat,

jotka ovat havaintojani opinnäytetyöprosessistani.

Työn lopputulemana on, että ympäristölähtöinen ja ekotehokas ajatusmalli on

Nokian kaupungin ruokapalveluissa jo olemassa, mutta sen eteenpäinviemiseen

ja kehittämiseen tulee panostaa systemaattisesti. Ympäristölähtöisten ammatti-

keittiöiden sisältöä saatiin tämän opinnäytetyön puitteissa määriteltyä (liite 8.) ja

lisäksi kehitysehdotuksia tuotettua olemassa olevaan tutkimuslähtökohtaan eli

mitkä tekijät ilmentävät Nokian kaupungin ruokapalveluiden ympäristölähtöisiä

ammattikeittiöitä? Sekä millä keinoin ammattikeittiöt pystyvät toimimaan ympä-

ristölähtöisemmin? Lisäksi tässä työssä saatiin määriteltyä ympäristövaikutusten

ja ekotehokkuuden lähtökohtia ammattikeittiöissä sekä seikkoja, jotka vaikuttavat

ammattikeittiöiden ympäristövastuullisuuteen ja energiatehokkuuteen. Seuraa-

van askel olisi päämäärien- ja aikataulujen asettaminen. Tämän opinnäytetyön

jatkotutkimusaiheita voisi olla esimerkiksi ruokapalveluiden ympäristövaikutusten

arviointien toteuttaminen ja analysointi sekä ylijäämäruoan eteenpäin luovuttami-

sen mahdollisuuksien tutkiminen. Myös tulevaisuuden ympäristölähtöisen am-

mattikeittiön visioiden ja trendien pohtiminen (liite 9.) olisi mielenkiintoinen jatko-

tutkimus. Lopuksi haluan esittää vielä erityiskiitokset Damico Oy:n Minna Dam-

mertille avusta tämän opinnäytetyön sisällön tuottamisen suhteen.
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LIITTEET

 Liite 1. Nokian kaupungin strategia

Nokia 2027

Elinvoimainen ja ekologinen Nokia

”Strategiassa Nokian kaupungin missioksi eli ydintehtäväksi, olemassa olon pe-
rustaksi, on määritelty "Hyvinvoivat nokialaiset". Visioksi eli tavoiteltavaksi tule-
vaisuudenkuvaksi on puolestaan määritelty "Elinvoimainen, ekologinen Nokia"
ja toimintaa ohjaavia periaatteitamme ovat "palvelemme, välitämme, toimimme
fiksusti (taloudellisesti) ja uudistumme.”

”Lisäksi strategiassa on määriteltynä viisi strategista tavoitettamme, joita ovat

- Aktiivinen ja hyvinvoiva nokialainen

- Kasvua mahdollistava kaupunkirakenne ja liikenneverkko

- Pirkanmaan paras yrityskunta

- Kestävät ratkaisut ja ekologiset teknologiat ja

- Rohkeat uudet toimintamallit”

(Nokian kaupunki 2019).
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Liite 2. PESTEL –analyysin taulukot 1 (5)

Muutosvoima Vaikutukset yri-
tykseen (Nokian
kaupunki, ruo-
kapalvelut)

Vaikutukset toi-
mialaan (julkiset
ruokapalvelut)

Vaikutukset
Kansallisella ta-
solla / julkisen
ruokapalvelun
trendejä

Ekologiset

muutosvoimat

Ruoan kuljettami-
nen aiheuttaa ym-
päristökuormi-
tusta.

Jätteen määrän
vähentäminen ja
tarkempi lajittelu.
Hävikinseuranta.

Pesuaineiden ku-
lutuksen vähentä-
minen (aktiivivesi,
mikrokuitusiivous

Ruoan kuljettami-
nen aiheuttaa ym-
päristökuormi-
tusta.

Jätteen määrän
vähentäminen ja
tarkempi lajittelu.
Hävikinseuranta.

Kuumakuljetusten
muuttuminen kyl-
mäkuljetuksiksi
vähentää ympä-
ristökuormitusta,
->kuljetuskerrat
vähenevät.

Kierrätetään mah-
dollisimman pal-
jon materiaaleja.
Mm. muovin ke-
räyksen yleistymi-
nen.
Ruoan pakkaus-
materiaalien ke-
hittäminen entistä
ympäristöystäväl-
lisemmiksi.

Veden ja sähkön
käytön vähentä-
minen -> ekologi-
sempien toiminta-
tapojen opettelu.

Kasviruoan trendi
kasvaa edelleen.
Sirkat ja muut kor-
vaavien proteii-
nilähteiden suosio
kasvaa.
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2 (5)

Poliittiset

muutosvoimat

Poliittinen ja lain-
säädännöllinen
tuki (maksuton
kouluruoka).

Työntekijöitä kos-
keva lainsää-
däntö.

Poliittinen ja lain-
säädännöllinen
tuki
(maksuton koulu-
ruoka).

Työntekijöitä kos-
keva lainsää-
däntö

Lainsäädännön ja
poliittisten tahojen
asettamissa raa-
meissa toimimi-
nen haastavaa.

Vaatimuksia on
paljon, vaikka
substanssiosaa-
mista ei poliitti-
sella/lainsäädän-
nöllisellä tasolla
välttämättä ole
riittävästi.

Ekonomiset

muutosvoimat

Ruokapalvelui-
den keskittämi-
nen ja tuotantota-
pojen uudistami-
nen vähentää
kustannuksia.
Paljonko on kulla-
kin tilikaudella ra-
haa käytettä-
vissä?

Keittiöverkko
selvityksen päivit-
täminen, jotta
saadaan työvä-
line tulevaisuuden
toimintamallien
kehittämiseen.

Hankintojen
tarkka kilpailutta-
minen (KuHa -
kunnat), jotta han-
kintakustannuk-
sia saadaan pie-
nennettyä.

Ruokapalvelui-
den keskittämi-
nen ja tuotantota-
pojen uudistami-
nen vähentää
kustannuksia.

Yhteistyötä sa-
man alan toimijoi-
den kanssa tulee
lisätä (esim. keit-
tiöinvestoinnit).

Hankintojen kil-
pailuttaminen yh-
teistyössä (esim.
KuHa -kunnat).

Keskittämisen- ja
tuotantotapojen
kehittäminen
edelleen. Monella
julkisella toimijalla
pohdittavana tuo-
tantotapojen
muutos
(cook&serve-
>cook&chill / kyl-
mävalmistus)

Määrärahojen vä-
heneminen ->
Onko mahdolli-
suuksia lisätulo-
jen hankkimi-
seen?

Hankintojen kil-
pailuttaminen
isommilla volyy-
meillä; saadaan
hintoja alas.
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3 (5)

Teknologiset
muutosvoimat

Useita teknologi-
sia ratkaisuja,
joita voidaan käyt-
tää ruokapalvelui-
den kehittämi-
seen (mm. tuo-
tannonohjaus-
järjestelmät, oma-
valvonnan ja hävi-
kin sähköinen
seuranta).

Useita teknologi-
sia ratkaisuja,
joita voidaan käyt-
tää ruokapalvelui-
den kehittämi-
seen.

Teknologian käyt-
töönotto ja kehit-
täminen mahdol-
listaa ajantasai-
sen seurannan ja
on tärkeä työvä-
line yritysjohdolle.
Lisää vertailukel-
poisuutta muiden
saman alan toimi-
joiden kanssa.

Teknologisen
kasvun hyödyntä-
minen ja mahdol-
listaminen tuotan-
nossa edelleen li-
sää tehokkuutta.
Mm. pakkausjär-
jestelmien kehitty-
minen.

Yhteistyö elintar-
viketeollisuuden
kanssa kasvaa .

Sosiaaliset

muutosvoimat

Työntekijöitä eri
kulttuuritaus-
toista.

Työntekijöiden
keski-ikä nousee.
Työssäjaksami-
nen

Avoin ja suvaitse-
vainen arvomaa-
ilma; työntekijöitä
eri kulttuuritaus-
toista.

Työntekijöiden
keski-ikä nousee.
Työssäjaksami-
nen

Ammattitaitoisen
työvoiman saata-
vuus haasteena.
Oppisopimuskou-
lutuksen mahdol-
lisuudet; koulute-
taan omiin tarpei-
siin.

Eläkeikä nousee;
pohdittava työs-
säjaksamisen kei-
noja.
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4 (5)

Nokian
kaupunki,

ruokapalvelut

Toistaiseksi
asiakasmäärä vakio
julkisella toimijalla.

Ammattitaitoisen
työvoiman
saatavuus

tulevaisuuden
haaste.

Sidosryhmät
kunnossa ja

hankinnat hyvin
kilpailutettuja.

Talouden muutokset
vaikuttavat suoraan
toimintaan. Halvalla

pitää pystyä
tekemään hyvää ja

laadukasta.

Hävikkiin liittyvät
toimenpiteet

Hävikin vähintäminen ja säännöllinen seuranta

Jätteiden lajittelun laajentaminen

Totuttujen toimintatapojen muutos poikkihallinnollisesti
ruokahävikin minimoimiseksi

Vaikutukset

Seuranta on vähentänyt syntyvän jätteen määrää

Esim. muovinkeräys isoimpiin tuotantokeittiöihin, koska
muovijätettä tulee paljon

Esim. päiväkodeilla hedelmät menevät ryhmiin
kokonaisina ei valmiiksi pilkottuina, vähentänyt hävikkiä
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5 (5)
Nykytilanne / muuttuva toimintaympäristö
Ekologisuus Nokian kaupungin ruokapalveluissa

Teknologian kehitys Nokian kaupungin ruokapalveluissa

Nyt jo:

· tuotannonohjausjärjestelmän tehokas käyttö (tilaustoiminta, ra-
portit, laskut)

· sähköinen omavalvontajärjestelmä (sis. hävikin seuranta)

... ja tulevaisuudessa…
· toiminnan tehostaminen nykyaikaisilla pakkausmenetelmillä

(pumppu)
· mahdollisimman ”paperitonta” toimintaa, tämä on myös eko-

teko
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Liite 3. Haastattelupohja ”Ekologinen ammattikeittiö”

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät tekijät ekologisesti toimivaa am-

mattikeittiötä suunniteltaessa?

Mikä on mielestäsi tärkein mittari, jotta ammattikeittiötä voidaan kutsua

toiminnoiltaan ekologiseksi?

Elinkaariajattelu ammattikeittiösuunnittelussa?

Muuta kommentoitavaa aiheeseen liittyen?
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Liite 4. Ekologinen ammattikeittiö kysely 1 (2)
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2 (2)



8 7

Liit e 5. T y ö p ai k a n e k ot e h o k k u u d e n k e hitt ä mi s s u u n nit el m a

E si m er k ki r u o k a p al v el ui d e n e k ot e h o k k u u d e n k e hitt ä mi s s u u n nit el m a

P äi v ä m ä är ä:

T e kij ät:

Ar vi oit u o s a- al u e:

T y ö y m p äri st ö s s ä t oi mi mi n e n

H a n ki n n at j a v ar a st oi nti

J ät e h u olt o

T u ot a nt ot e h o k k u u s

P u h di st u s ai n ei d e n v ar a st oi nti j a k ä sitt el y

E n er gi at e h o k k u u s

A si a k a s p al v el u

K e hitt ä mi s k o h d e:

S o vit ut t oi m e n pit e et: T ot e ut u s ( ai k at a ul u,
r e s ur s sit, v a st u ut):

 S e ur a nt a:

( Y m p äri st ö o s a a v a 2 0 1 9).
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Liite 6. Energiatehokkuuden tarkistuslista ruokatuotantoprosessissa

Ruokapalveluiden tarkistuslista
Energiatehokkuus
Toiminto: (esimerkiksi ruokatuotantoprosessi)

Tarkistuslistan tekijät ja päiväys:

0 = ei toteudu, 1 = kehitettävää, 2 = toteutuu

Toimintatapa 0 1 2 Kommentit/kehittämisehdotukset
Energiankulutusta
seurataan säännöl-
lisesti.

Energiansäästö-
kohteet tunnetaan.

Koneiden ja laittei-
den sähkönkulutus
on mahdollisimman
vähäinen.

Koneet ja laitteet
sammutetaan käy-
tön jälkeen energi-
ankulutuksen vä-
hentämiseksi.

Henkilöstö osaa toi-
mia energiaa sääs-
täen.

Keittiön sisälämpö-
tila on asianmukai-
nen ja sitä sääde-
tään tarvittaessa.

Ilmanvaihtojärjes-
telmä sekä koneet
ja laitteet huolletaan
säännöllisesti.

Valaistus on sää-
dettävissä.
Keittiön ikkunat ja
ovet ovat tiiviit ja tii-
visteiden kuntoa
seurataan.
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Liite 7. Ekokeittiösuunnitelmaprosessin SWOT analyysi

Vahvuudet: paljon on jo tehty
ammattikeittiöiden

ekologisuuden eteen

Heikkoudet: ekologisen
toiminnan

suunnitelmallisuudessa
puutteita

Mahdollisuudet: kaupungin
strategia tukena
kehittämiselle

Uhat: taloudellisten
resurssien riittävyys ja

ristiriita poliittisen ekologisen
tahtotilan välillä

SWOT
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Liite 8. Ekokeittiösuunnitelma 1 (2)

Ympäristölähtöisten ammattikeittiöiden sisältöön vaikuttavat tekijät.

Ekokeittiösuunnitelma

Asiantuntija-
verkoston

näkemykset

Pestel-analyysi

Asiantuntijahaastattelut

Ruokapalvelun
vastuuhenkilöiden

näkemykset

Strategia

Jatkuva
parantaminen

ekologisuudessa

Mitä haluamme
tulevaisuudelta?

Tiedottaminen ja
asiakasyhteistyö

Tavoitteiden
asettaminen ja

seuranta
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Liite 8. Ekokeittiösuunnitelma 2 (2)

Ehdotus kohti ympäristölähtöisempiä ammattikeittiöitä Nokian kaupungilla.

Sähkön- ja vedenkäytön
seuranta

Keittiöiden tehokkaat
neliöt ja kuutiot

Toimintojen tehostaminen
ja keskittäminen

Prosessisuunnittelun
lisääminen

Teollisuuden
komponenttien

tehokkaampi käyttö

Tarjottimien käytön
minimointi

Ylijäämäruoan
luovuttaminen eteenpäin

Hävikin minimointi ja
seuranta

Puhdistusaineiden käytön
vähentäminen

Annostelupumpun
hankinta→pakkaaminen

pusseihin

Laitehankintojen
kyseenalaistaminen,

ennakoivat laitehuollot

Yleinen
vastuullisuusnäkökulma,

tiedottaminen,
asiakasyhteistyö

Ruokalistasuunnittelun
kasvispainotteisuus ja

eettisyys

Ympäristösertifikaatti
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Liite 9. Ympäristölähtöisten ammattikeittiöiden tulevaisuuskuvaa

Ympäristölähtöisen ammattikeittiön nykytila ja lähitulevaisuus.

Tulevaisuuden visioita ympäristölähtöisyydestä.

Ympäristölähtöinen
ammattikeittiö

Energian käytön
minimointi
(mittarit)

Hävikin minimointi

Energiatehokkaat
laiteratkaisut

Tehokas kierrätys
ja jätteiden

lajittelu

Toimivat prosessit

Optimaaliset tilat

Visioita
tulevaisuuden

ympäristölähtöisistä
ammattikeittiöistä

Palvelutuotannon
teknologian

kehittyminen

Teollisuuden osuus
ruokatuotannossa

kasvaa

Uusiutuvien
luonnonvarojen käytön

lisääntyminen

Ruoan tulostaminen

Korvaavien
proteiinilähteiden
merkitys kasvaa

Asiakkaiden
henkilökohtaisuuden

korostuminen


