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Kriisit kääntäneet trendit ylösalaisin 
Globaalit taloudelliset kriisit ovat voimakkaasti vaikuttaneet 
elintarvikealalla kuluttajatrendeihin. Onko ala valmis kohtaa-
maan kuluttajien uudet trendit, kun taloudelliset suhdanteet 
muuttuvat?
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2007 Ny Nordisk Mat -ohjelman, jonka ideologinen perusta on 
Kokkimanifestissa.

Kirjoittaja: Marja Innanen, pääsihteeri, suomalaisen ruoka -

kulttuurin edistämisohjelma, Maa- ja metsätalousministeriö  12



Perspektiivi lokakuu 2010 3

Tässä Perspektiivi-lehden numerossa 
keskitymme ruoan hävikkiin. Hävikki 
on noussut yhdeksi puheenaiheeksi 
keskusteltaessa taloudellisista kriiseis-
tä tai ilmastonmuutoksesta. Ruoan 
hävikki ei ehkä kuulosta kovin suurelta 
yhteiskunnalliselta ongelmalta, mutta 
pois heitettykin ruoka maksaa ja 
kuluttaa hukkaan resursseja. Ruoan 
haaskaaminen ilmaisee myös vastuut-
tomuutta tai piittaamattomuutta. 
Eettisyys ja vastuu ovat sellaisia arvoja, 
joita monet yritykset, valtiot ja yksi-
tyiset ihmiset haluavat tuoda nyt voi-
makkaasti esille. Kaikki haluavat olla 
mukana myös vähentämässä ruoka-
hävikkiä elintarvikkeiden turvallisuu-
den takaamisen ohella. Ruoan täytyy 
toki aina olla syötäväksi kelpaavaa ja 
siksi ruokahävikkikin täytyy hyväksyä 
– mutta vain kohtuullisessa määrin.

Kuten tämän lehden artikkeleista 
ilmenee, erityisesti kotitaloudet haas-
kaavat syömäkelpoista ruokaa roskiin. 
Ruokahävikin suuruudesta ei olla huo-
lissaan ainoastaan meillä Pohjois mais-

Onko kasvava vastuu uusi trendi?
sa, vaan ongelmaan on kiinnitetty 
huomiota laajemminkin. On helppo 
sanoa, että hävikkiä voidaan pienentää 
käymällä aiempaa useammin kaupas-
sa ja ostamalla ruokaa vain sen verran 
kuin todella tarvitsee ja ehtii käyttää. 
Mutta tällainen malli ei sovi kovin 
hyvin nykyajan hektiseen elämäntyy-
liin eikä myöskään ruokakauppojen 
määräalennuksiin. Ehkäpä ratkaisuna 
olisi parempi ennakkosuunnittelu ja 
toisenlaiset hinnoitteluperiaatteet.

Tässä numerossa kerrotaan myös elin-
tarvikealaan vaikuttavista uusista tren-
deistä. Trendit ovat osittain ristiriitaisia 
ja voivat osaltaan lisätä ruokahävikin 
määrää. Sellaisten trendien kuin yksin-
kertaisuus, mukavuus, hintatietoisuus, 
turvallisuus ja terveys voi kuitenkin 
toivoa edistävän vastuullisuutta, joka 
huomioisi elinympäristömme lisäksi 
ruoan ja resurssit.

Ruokahävikkiä ei tavallisesti huomioi-
da ruoankulutuslaskelmissa. Jos hävi-
kin osuus ilmoitetaan prosentteina 

virallisissa elintarvikkeiden kulutus-
luvuissa eli sellaisissa luvuissa, jotka 
kertovat kuinka paljon ruokaa yhteis-
kunnassa on saatavilla, hävikin ilmoit-
tamiseen tarvitaan kaksinumeroinen 
luku. Hävikin suuruus näkyy selvästi 
esimerkiksi silloin, kun verrataan eri-
laisin menetelmin kerättyä tietoa syö-
dyn ruoan määrästä. Ravintotaseesta 
henkeä kohden laskettu määrä sisäl -
tää hävikin ja on lukuna siksi selvästi 
suurempi kuin muilla menetelmillä 
kerätty tieto ruoankäytöstä. 

Koska virallisia kulutuslaskelmia 
käytetään paljolti myös terveyskeskus-
telujen ja lainsäädännönkin pohjana, 
on aiheellista perätä vastuullisuutta 
näiden laskelmien käyttöön – vastuul-
lisuutta siten, että niiden tulkinnassa 
huomioidaan myös ruokahävikki.

Mukavia lukuhetkiä!

Suomen Sokeri Oy
Nordic Sugar
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Jakob Søndergaard, diplomiekonomi, 
Skandinavisk Trend institut, 
Pej-ryhmän johtaja, Herning, Tanska

Muutaman vuoden 

hiljaiselon ja elintarvike-

alaakin koetelleiden 

kriisien jälkeen on taas 

aika katsoa eteenpäin ja 

selvittää tulevaisuuden 

kuluttaja- ja ruoka-

trendejä. Taloudellisten 

uhkakuvien myötä 

kehittynyt epävarmuutta 

uhkuva ilmapiiri on 

muuttanut sekä kulut tajien 

käyttäytymistä 

että maailmanlaajuisia 

trendejä.

Makuun 
liittyvät trendit 
vahvistuvat.
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Kriisit kääntäneet 
trendit ylösalaisin
Viimeisten parin vuoden aikana pai-
kalliset ja maailmanlaajuiset taloudel-
liset kriisit ovat muuttaneet kuluttajien 
käyttäytymistä ja vaikuttaneet heidän 
päivittäisiin valintoihinsa. 

Monet uutuudet ja innovatiiviset 
tuotteet eivät lopulta olekaan innosta-
neet kuluttajia odotusten mukaisesti. 
Varovaisuus näkyy ostokäyttäytymi-
sessä – ostoskärryihin valikoituu 
todennäköisemmin tutut, varmat, 
mukavat ja edulliset tuotteet.

Erilaiset uhkakuvat ja työttömyyden 
pelko ovat lisänneet ruokavalinnois-
sakin kuluttajien hintatietoisuutta ja 
säästäväisyyttä. Ylelliset erikoistuotteet 
ja elämykselliset ruoat jäävät kaupan 
hyllyille. Kalliiden harvinaisuuksien 
sijasta rentoudumme vapaailtoina 
varmojen perusherkkujen parissa. 
Lasillinen hyvää punaviiniä, pihvi ja 
pala suklaata auttavat unohtamaan 
arjen paineet. ”Staying in is the new 
going out” – on kehittynyt uudeksi 
kansainväliseksi trendiksi. 

Kuluttajat havahtuvat

Kriisit, epävarmuus ja epävakaus 
raaka-ainetuottajien ja koko elintarvi-
keketjun toimijoiden arvoissa ja asen-
teissa ovat pysäyttäneet elintarvike-
alan kehitystä vaikuttaen koko alan 
suuntaan. Nyt olisi elintarvikealalla 
taas aika herätä. Kuluttajat ovat hiljal-
leen irrottautumassa lamailmapiiristä 
ja alkavat vaatia uudenlaista otetta ja 
tahtia. Vuosia 2010–2012 voidaankin 
kutsua uudeksi aluksi. 

Kuluttajat suuntaavat katsettaan vähi-
tellen eteenpäin. He tietävät jo hyvin 
ohjeet edulliseen ruoanvalmistukseen 
ja säästämiseen. Muutkin ruokaan liit-
tyvät asiat kuin hinnat, turvallisuus, 
varmuus ja tutut tuotteet alkavat kiin-
nostaa heitä. Elintarvikealallakin tul-
laan huomaamaan, että kuluttajat ja-
noavat uutuuksia. Kiinnostus herää 
etenkin sellaisiin uutuuksiin, jotka 

ovat yksinkertaisia, joihin ei ole lastat-
tu turhaa poliittista sanomaa ja liutaa 
erilaisia merkintöjä ja joissa on vah-
vasti esillä läpinäkyvyyden ja avoi-
muuden periaate. Kiinnostus kohdis-
tuu siis sellaisiin tuotteisiin, joihin 
kuluttaja luottaa. 

Kokemuksesta tiedetään, että uuden-
laiset innovatiiviset trendit syntyvät 
vain kuluttajien tarpeesta  ja uteliai-
suudesta. Teollisuuden tai raaka-aine-
toimittajien halu luoda uusia suun-
tauksia ei riitä trendin kehittymiseen. 
Trendi syntyy, jos koko ketju aina raa-
ka-aineiden toimittajista tuotantoon, 
tukkuportaaseen, kauppaan, kulutta-
jaan, ravintolaan ja trendejä esittele-
viin aikakauslehtiin on yksimielisesti 
uuden ilmiön tukena ja edistävät sen 
kasvamista trendiksi. 

Uusia trendimalleja

Viime vuosien pitkän noususuhdan-
teen aikana lähinnä design- ja muoti-
taustaiset suuntaukset ovat olleet val-
litsevia ja ovat ohjanneet myös elintar-
vikealaa. Kriisien myötä syntynyt epä-
varmuuden ilmapiiri on muuttanut 
sekä kuluttajien käyttäytymistä että 
trendejä. Trendianalyysit osoittavat, 
että elintarvikkeiden valintaan ja kehi-
tykseen perinteisesti vaikuttaneet 
muotisuuntaukset väistyvät ja niiden 
tilalle on kehittymässä jotain uutta.

Elintarvikealaan vaikuttavat trendit 
voidaan luokitella kuuteen ryhmään:  

1. Kuluttaja- ja markkinavetoiset 
trendit

Kriisit ovat vähentäneet kuluttaja- 
ja markkinavetoisten trendien kiinnos-
tavuutta. 
Yksinkertaisuus ja mukavuus: Kaiken 
pitää olla yksinkertaista ja sujuvaa eikä 
valmisruokaa väheksytä. Tämä ilmiö 
säilyy lähivuosinakin riippumatta talou-
dellisten suhdanteiden muutoksista.
Turvallisuus: Haluamme olla varmoja 
siitä, että ruoka ei tee meitä sairaaksi. 

Havaittu vilppi elintarvikkeiden päi-
väysmerkinnöissä on lisännyt kiinnos-
tusta turvallisuuteen. Jäljitettävyys ei 
ole enää yhtä tärkeää.
Hinta: ”Mitä halvempaa, sen parempi” 
näyttää olevan in. Edellyttäen tietysti, 
että edullisuuteen liittyy turvallisuus ja 
yksinkertaisuus. Sellaisilla kaupoilla, 
joilla on halvan hinnan maine, menee 
nyt hyvin. Vaikka hinnan korostamisen 
sijasta ”hyvää vastinetta rahalle” 
-suuntaus näyttäisikin olevan tulevai-
suuden voittaja, tulee kestämään vielä 
pitkään, ennen kuin kuluttajat pääse-
vät hysteerisestä hintatietoisuudesta.
Terveys: Jo useamman vuoden ajan 
terveyttä edistävät elintarvikkeet, 
kuten hedelmät ja vihannekset, ovat 
olleet pinnalla. Tästä huolimatta elin-

Vaikka syömme 
aiempaa enemmän 
hedelmiä ja kasviksia, 
yhä useampi sairastuu 
elintapojensa vuoksi.

tapasairauksiin kuollaan edelleen, sillä 
harrastamme liikuntaa yhä vähemmän 
ja vähemmän. Terveyttään vaalivat 
ihmiset kiinnittävät huomiota elin-
tapoihinsa lähitulevaisuudessakin 
jopa nykyistä aktiivisemmin, kun taas 
niitä, joilla olisi todella tarve muuttaa 
elin tapojaan, on entistäkin vaikeampi 
tavoittaa. Väestön polarisoituminen 
tulee jatkumaan.
Nautinnot: Mukavuus ja kodikkuus 
ovat tulevaisuutta. ”Staying in is the 
new going out”. Nyt nautitaan ja viih-
dytään kotona, laitetaan hyvää ruokaa 
ja juodaan halpaa laatikkoviiniä. 

2. Design- ja muotitrendit

Kriisien seurauksena design- 
ja muotitrendien merkitys vähenee. 
Performance food: Näyttäminen, 
elämysruokailu ja teennäisyys ei ole 
enää muodissa.
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makuun näyttää kasvavan. Umami 
lisää ruoan makua, tekee siitä pyö-
reämmän, hitaamman, leveämmän 
ja intensiivisemmän. Siksi umami voi 
muuttaa trendiä muiden makujen 
merkityksestä ja tasapainosta.

4. Elintarviketeollisuudesta 
peräisin olevat trendit

Koska talousnäkökulmat ovat edelleen 
hyvin voimakkaasti esillä, tulee elin-
tarviketeollisuudesta lähtöisin olevilla 
trendeillä olemaan suuri merkitys. 
Brandit ja tuotemerkit: Vain voittajat 
ja kakkossijalle jääneet ovat mukana 
kilpailussa ja näkyvät markettien 
hyllyillä. Brandien merkitys korostuu 
selvästi lähivuosina.
Pakkaus / design: Nyt ei ole hauskojen 
tai poikkeavien pakkausten aika. 
Kiinnostusta herättää varma, yksin-
kertainen, edullinen ja kuljetuksen 
kannalta toimiva pakkaus.
Yksinkertaisuus: Värien, makujen ja 
rinnakkaistuotteiden määrä vähenee, 
mikä johtuu myös elintarvikeyritysten 
tuotannon sopeuttamisesta taantu-
man aiheuttamaan kulutuksen vaih-
teluun.
Massatuotanto: Mitä enemmän ja 
mitä halvemmalla, sitä parempi. 
Kuluttajat eivät ole halukkaita maksa-

Essential cooking: Yksinkertainen 
ruoka perusraaka-aineista – back to 
basics – on nyt modernia.Vaatimat to-
muus, jossa on mukana ripaus maa-
seutu- tai työläishenkeä on nyt in.
World cooking: Eksoottinen ruoka 
ei ole enää ajankohtaista. Voisi sanoa, 
ettei sushin jälkeen ole tullut mitään 
uutta.
Lähiruoka – Local kitchen: Ruoka-
erikoi suudet hyväksytään sinänsä, 
mutta useimpien kuluttajien mielestä 
ne ovat liian kalliita.
Food Fix: Ruoalla hemmottelu lisään-
tyy. McDonalds on selviytynyt kriisien-
kin keskellä. Ruoalla lohdutetaan, 
hem motellaan ja siitä saadaan nopeaa 
tyydytystä.
The Food Doctor: Lääkitsevästä ja 
hoitavasta ruoasta puhutaan paljon, 
mutta todellisia tekoja ei vielä(kään) 
ole näkyvissä. Pallo on nyt lääketeol-
lisuudella.

Mitä halvempaa, 
sen parempi -ajattelu 
vallitsee. Edellyttäen, 
että se on varmaa ja 
yksinkertaista.

Modern Traditions: Vanhanaikainen 
ruoka uudenlaisella tavalla -ajattelu 
on jälleen noussut pinnalle. Kunhan 
se vain ei ole liian kallista.
Gourmet Express: Näyttää siltä, että 
mukavuus nousee ylitse kaiken muun.

3. Makuun liittyviä trendejä

Makuun liittyvien trendien merkitys 
näyttää vahvistuvan. Voi sanoa, että 
viimeisen kolmenkymmenen vuoden 
aikana kaikkea on jo kokeiltu – makuja 
on haettu, kokeiltu ja sekoitettu kes-
kenään. Myllerryksen keskellä reaktio 
on aivan selvä – nyt halutaan puhtaita 
selkeitä makuja.
Happamuus: Ruoassa happamuus 
ei juurikaan ole ollut esillä, mutta kiin-
nostus siihen näyttäisi heräävän.
Makeus: On nyt lähes kaikessa ruoas-
sa, mutta makeuden merkitys vähenee 
ja se tulee tasoittumaan suhteessa 
muihin makuihin.
Suolaisuus: Merkitys kasvaa voimak-
kaasti ja tulee selvästi esille ruoassa 
aiempaa enemmän, mutta myös suo-
laisuus etsii parempaa tasapainoa 
suhteessa muihin makuihin.
Karvaus: Ei ole ollut juurikaan esillä, 
mutta kiinnostus karvaaseen makuun 
on nousemassa.
Umami: Huomio viidenteen perus-
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maan mistään kovin erilaisesta. 
Pikkupanimoiden ja -meijerien 
aluillaan ollut kasvutrendi hiipuu 
jo vuoden 2010 aikana.
Ulkoistaminen: Nyt haetaan vain 
edullisinta tuotantotapaa – maku, 
pakkaus tai uudet ideat eivät ole 
tämän ajan juttuja. Teurastamoiden 
voimakas keskittyminen on tästä 
suuntauksesta hyvä esimerkki.  
Jakelu: Yksinkertaista ja halpaa 
– siinä ydinasiat.
Tutkimus ja tekniikka: On kyllä 
edelleen esillä, mutta raskaat tutki-
mus- ja tuotekehitysprojektit on 
hyllytetty odottamaan parempia 
aikoja. Tutkimus- ja tuotekehitysalan 
toipuminen taantumasta tulee ole-
maan hidasta.

5. Eettiset trendit

Eettisyys ei ole laman aikana kovassa 
kurssissa. Muodissa olevia solidaari-
suutta ja yhteisyyttä ei pidetä eettisyy-
teen kuuluvina ilmiöinä. 
Ympäristö: On edelleen tärkeä aihe, 
mutta puheet ovat suurempia kuin 
teot.
Eläinsuojelu: Jää hieman taka-alalle 
muiden aiheiden rynniessä edelle.
Turvallisuus ja jäljitettävyys: Nämä-
kään ajatukset eivät purreet kuluttajiin 
ja ovatkin nyt jäämässä sivuun. Edes 
ns. lihaliiman ympärillä vellovat kes-
kustelut eivät nosta tätä enää trendiksi.
Ekologisuus: Tästä trendistä voi 
sanoa, että se on nyt valmiustilassa. 
Ainakin sen nousu on pysähtynyt ja 
joidenkin mielestä se on kääntynyt jo 
laskuun. Oli miten oli, joka tapaukses-
sa on vaikea löytää perusteluita sille, 
että ekologisuudesta pitäisi maksaa 
enemmän.
Reilu kauppa: Reilu kauppa -termillä 
on edelleen vahva mielikuva eetti syy-
destä ja tämä trendi on selvästi pinnal-
la. Viime aikoina kiinnostus on kohdis-
tunut myös siihen, mitkä ovat reilun 
kaupan todelliset vaikutukset.
Ilmasto: Aihe nousi kaikkiin otsikoihin 
vuonna 2009. Ilmastokeittokirjat ja 

ilmastoruoka ovat olleet voimakkaasti 
esillä. Kööpenhaminan ilmasto-
kokouksen jälkeen tämä aihe on kui-
tenkin jäänyt vähemmälle huomiolle 
ja on nyt selvästi jäämässä sivuun.

6. Poliittiset trendit

Poliittisten päätösten ja säädettyjen 
lakien vaikutus elintarvikealalla on 
kasvanut vuosi vuodelta. Valtio edistää 
ja tukee mielellään elintarvikkeiden 
tuotantoa. 
Kansanterveys: Kansanterveys on 
hyvä esimerkki poliittisista trendeistä. 
Poliitikot puhuvat paljon kansan  -
ter veydestä, mutta todellisia tekoja 
ei juuri ole saatu aikaan. Kun huomioi-
daan se, että kuluttajat muuttavat 
elintapojaan vasta pakon edessä, 
ym märretään, että kansanterveyden 
edistäminen poliittisin keinoin tapah-
tuu lähinnä keppi ja porkkana -mene-
telmää käyttämällä. 
Kouluruoka ja lasten ruoka: Tämäkin 
on poliittinen aihe, joka jakaa mieli-
piteitä. Aihe pysyy vielä esillä.
Pohjoismainen keittiö: Tämä oli kuu-
ma aihe vuonna 2007, kun elimme vie-
lä korkeasuhdanteen aikaa. Tässä näh-
tiin aineksia maailmanlaajuiseen tren-
diin. Mutta tämä teema jäi taantuman 
aiheuttaman ravintolakriisin varjoon ja 
vaikka taloudelliset suhdanteet muut -
tuvat, kerran pinnalla olleen trendin 
on vaikea nousta enää uutena esille.
Eettisyys, moraali, ympäristö ja 
ilmasto: Nämä ovat edelleen keskeisiä 
poliittisia kysymyksiä. Keskustelu on 
vellonut varsin päämäärättömänä eikä 
poliittista yksimielisyyttä ole saavutet-
tu määriä, painoarvoa, priorisointia 
eikä toimien suuruutta koskevissa 
keskeisissä kysymyksissä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 
nyt vuoden 2010 aikana, säästäminen 
koskee koko elintarvikealaa, joka 
on täynnä vastakohtia. 

Alkoholin ja tupakan myynti vähenee, 
mutta kansanterveys heikkenee. 

Hedelmien ja kasvisten myynti lisään-
tyy, mutta yhä useammalla on yli-
painon aiheuttamia sairauksia. Niillä, 
jotka nyt ovat  terveitä, terveys tulee 
vielä vahvistumaan. Laajoista kam-
panjoista ja hyvistä tavoitteista 
huolimatta osalla väestöstä terveys 
kuitenkin heikkenee. Muutokset sekä 
kuluttajien käyttäytymisessä että 
maailmanlaajuisissa suuntauksissa 
vaikuttavat koko elintarvikealaan. 
Olisikin tärkeää oppia käyttämään 
oikein niitä työkaluja, joihin ja joilla 
voidaan vaikuttaa elintarvikealan 
kehitykseen. Muuten elintarvikeala 
jää junasta, silloin kun kuluttajat 
havahtuvat taantumasta. 

Terveillä terveys 
tulee vahvistumaan 
– väestön terveyden 
polarisoituminen 
jatkuu. 
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Andreas Emanuelsson, ympäristö konsultti 
ja tohtoriopiskelija, Ympäristö- ja kestävän 
kehityksen osasto, SIK – Institutet för 
livsmedel och bioteknik, Göteborg, Ruotsi

On jo kauan ollut tiedossa, 

että me länsimaisen hyvin-

vointiyhteiskunnan kasvatit 

heitämme paljon ruokaa ros-

kiin. Yksi askel tilanteen konk-

retisoimiseksi otettiin niinkin 

myöhään kuin vuonna 2008, 

jolloin ruoan tuhlaamisesta  

julkaistiin englantilainen 

raportti. Waste & Resource 

Action Programme -selvityk-

sen mukaan ruoantähteiden 

määrälle saatiin todellisia 

tarkkoja lukuja1.  Isossa-

Britanniassa jopa kolmannes 

kotiin ostetusta ruoasta pää-

tyy roskiin! Tästä määrästä 

olisi voitu syödä 61 %, jos se 

olisi käsitelty toisella tavalla.

Kun ruotsalainen 
ostaa ruokaa 
1000 kruunulla, 
menee siitä tähteisiin 
200 kruunun edestä.
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Kierrätä tähteet takaisin lautaselle!

Äskettäin julkaistun ruotsalaisen tut-
kimuksen2 mukaan roskiin päätyvästä 
ruoasta 57 % on turhaan roskien 
joukossa. Norjassa vastaava luku on 
54 % 2,3.  Tutkimuksista on ilmennyt, 
että useimmat meistä eivät edes huo-
maa, että syömäkelpoista ruokaa pää-
tyy roskien joukkoon. Kotitalouksien 
roskapussien sisältöä selvittäneissä 
tutkimuksissa saatu tulos on kuitenkin 
karu – valtavasti syömäkelpoista ruo-
kaa päätyy jätteeksi. 

Roskapusseista löytyvät luunpalaset 
ja perunankuoret lasketaan aidoksi 
jätteeksi, mutta kuivien leivänpalasten 
ja makaronien laittamista roskiin voi-
taisiin välttää. Tutkimuksen mukaan 
1000 kruunun ruokaostoksista ruokaa 
hävitetään jätteenä lähes 200 kruunun 
edestä. Kun vielä huomioi roskiin pää-
tyvän ruoan tuottamisesta aiheutuvat 
ilmastovaikutukset, lannoitteiden 
aiheuttaman rehevöitymisen ja kemi-
kaalien leviämisen, kokonaisvaikutus 
on melkoinen. 

SIK:ssa, Göteborgissa sijaitsevassa 
elintarvike- ja biotekniikkainstituuti-
sissa tehdään elintarvikkeiden elin-
kaarianalyysejä, joissa selvitetään 
ympäristötekijöiden yhteisvaikutuksia 
koko tuotantoketjun osalta pellolta 
pöytään asti. Raaka-aineiden tuotan-
non, kuljetuksen, prosessoinnin, va-
rastoinnin, jäähdytyksen ja energian-
kulutuksen hävikki selvitetään ja las-
ketaan yhteismitallisena, esimerkiksi 
kasvihuonekaasujen määränä, tuote-
kiloa kohden. Loppukuluttajan tuh-
laava ruoan käsittely on usein suurin 
yksittäinen syy hävikkiin heti raaka-
aineiden tuotannon jälkeen. Kaikista 
elintarvikkeista eniten haaskataan 
tavallisesti lehti salaattia, josta englan-
tilaisen tutkimuksen mukaan jopa 
45 % päätyy roskaksi (Kuva 1). 

Lähes puolet kaikesta roskiin pääty-
västä ruoasta on tuoretuotteita. Vain 
neljännes pois heitetystä on valmis-

tettu ruoaksi, viidennes on kotiin 
valmiina tuotua take away -ruokaa ja 
loput ovat säilykkeitä, leikkeleitä ja 
puolivalmisteita. Kala on kalleinta ros-
kiin päätyvää ruokaa. Kilohinnaltaan 
kallista lihaakin löytyy roskien joukos-
ta, mutta sen kokonaisarvo on pie-
nempi kuin kalatuotteiden. Määrälli-
ses ti yksittäisistä elintarvikkeista suu-
rin kasa kertyy perunasta, jota heite-
tään surutta roskapussiin kokonaisena 
ja usein suoraan jääkaapista. Turhaan 
roskiin päätyvästä ruoasta hedelmät ja 
kasvikset ovat tuoteryhmänä merkit-
tävin ja leivät tulevat perässä hyvänä 
kakkosena.

Jo mainitussa englantilaisessa Waste 
& Resource Action Programme -tutki-
muksessa tehtiin myös laaja kysely, 
jossa selvitettiin syitä ruoan joutumi-
selle roskiin. Lautasille jääneet tähteet 
muodostavat 30 % roskiin pannusta 
ruoasta. Viidennes elintarvikkeista 
päätyy jätteeksi, koska niiden parasta 
ennen -päiväys on ohitettu ja lähes 
yhtä paljon hävitetään, koska tuottees-
sa on paha haju tai maku tai se näyt -
tää pilaantuneelta. Roskiin pannusta 
ruoasta 13 % on homehtunutta ja 
loput 10 % kertyy ruoanvalmistus-
tähteistä (Kuva 2). Toisin kuin yleisesti 
luullaan, vanhat ihmiset heittävät ruo-
kaa roskiin yhtä paljon kuin nuorem-
mat. Tämä johtuu ehkä siitä, että pula-
aikoja kokeneiden ennen sotia synty-
neiden vanhusten määrä pienenee ja 
”vanhoissa” on jo paljon vaurauteen 
tottuneita 1940-luvulla syntyneitä.

Ruoantähteet vaikuttavat ilmastoon

Ruoka vaikuttaa ilmastoon. Neljännes 
kaikista kasvihuonekaasuista johtuu 
elintarvikkeiden tuotannosta. Tämä 
arvio voi olla jopa todellista pienempi, 
sillä lukuun ei sisälly maanviljelyksen 
aiheuttamaa metsien määrän vähene-
mistä eikä tuotannon vaatimaa kulje-
tusta elintarvikeketjun eri vaiheissa. 
Elintarvikkeiden tuotanto on siis pääs-
töjen aiheuttajana raskassarjalainen 

yhdessä kuljetuksen ja asumisen kans-
sa. Näiden päästöjen seuraukset alka-
vat vasta nyt hahmottua meille.

Vuonna 2008 yhdistimme tiedot ruot-
salaisesta elintarvikekulutuksesta ja 
elintarvikkeiden ilmastovaikutuksista 
ja laskimme kokonaisvaikutuksia 
englantilaisten tutkijoiden kehittämän 
ruoantähteiden mallin mukaisesti. 
Elintarvikeviraston (Livsmedelsverket) 
mukaan keskimääräinen elintarvikkei-
den kulutus henkeä kohden on noin 
700 kg vuodessa. Tähän määrään ei ole 
laskettu virvoitusjuomia, makeisia, 
olutta eikä alkoholia. Tuoteryhmistä 
suurin on maitotuotteet, joita ostetaan 
Ruotsissa vuosittain 1,2 miljoonaa ton-
nia. Tästä määrästä 3,4 % päätyy ros-
kiin. Toiseksi suurin ryhmä on peruna-
tuotteet, joita ostetaan 0,4 miljoonaa 
tonnia, mutta josta päätyy 19,1 % 
roskiin. Näihin laskelmiin käytimme 
siis elinkaarimallia, joka huomioi tuot-
teiden, kuten maidon, piimän ja peru-

nan ilmastovaikutukset pellolta pöy-
tään. Laskelman mukaan jätteeksi 
päätyy vuosittain 900 000 tonnia ruo-
kaa, eli jokainen ruotsalainen tuhlaa 
noin 100 kg ruokaa 4.  Tästä syntyy noin 
1 860 000 tonnia hiilidioksidi päästöjä. 
Tämä vaikuttaa päästöjen määrään 
enemmän kuin koko maatalous yh-
teensä. Näissä laskelmissa ei ole mah-
dollista huomioida luotet tavasti vien-
tiin menevien elintarvikkeiden vaiku-
tusta.

Kotitalouksien ruokajätteiden määrää 
voidaan verrata elinkeinoelämän ar-
vioon kaupoissa hukkaan menevästä 
ruoasta. Arvion mukaan kaupoissa 

Käyttämällä hiukan 
aikaa suunnitteluun, 
voi helposti vähentää 
ruoantähteiden määrää.
Hävikistä puolet 
tulee tuoretuotteista.
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menee ruokaa roskiin noin 100 000 
tonnia, josta suurin osa on hedelmiä ja 
kasviksia. Ruokakaupoista roskiin lai-
tettavan ruoan määrä on niin suuri, 
että kauppojen jäteastioiden ympärillä 
kiertää vakituinen dyykkareiden jouk-
ko, jotka elävät osittain tai jopa koko-
naan jäteastioista löytyvällä syötäväksi 
kelpaavalla ruoalla. SIK:ssa tehdyssä 
opinnäytetyössä selvitettiin ruoka-
kauppojen kasvisjätteiden määrää. 
Kauppaan sisäänostetuista kasviksista 
meni roskiin 0,5 – 6 % tuotteista, joskin 
tuotteiden väliset erot olivat suuria 5. 
Tulosten mukaan pakkauskokoon yh-
teys pienten kauppojen suuriin jäte-
määriin oli vähäinen. Suuren amerik-
kalaisen tutkimuksen mukaan kaup-
pojen kasviksista menee roskiin 2 % 6. 
Nämä määrät ovat kuitenkin hyvin 
maltillisia, jos niitä vertaa kotikeit-
tiöiden hävikkiin.

Meillä on varaa heittää ruokaa pois

Miksi siis tuhlaamme ruokaa niin 
paljon ja mitä asialle voisi tehdä? 
Yksinkertainen vastaus on, että meillä 
on siihen varaa. Kalliiden tuotteiden, 
kuten lihan, määrä roskien joukossa 
on pienempi. Tuotteiden hinnoittelu ja 
edullisen kilohinnan jahtaaminen saa 
meidät ostamaan suurpakkauksia, joi-
ta emme ehdi syödä ennen kuin tuote 
pilaantuu. Tutkimuksen mukaan ros-
kiin päätyvästä ruoasta suurin osa 
tulee kuitenkin lautasilta (Kuva 2). 
Suuri lautastähteiden määrä voi jopa 
liittyä ylipainon pelkoon ja lihavuuden 
terveyshaittoihin – lautanen tyhjen-
netään mieluummin roskiin kuin 
suuhun.  

Olipa lautastähteiden syyt mitä tahan-
sa, annosten pienentäminen auttaa. 
Kattilaan jäänyt tähde voidaan käyttää 
piirakoiden ja patojen raaka-aineina, 
se voidaan lämmittää seuraavana päi-
vänä uudelleen, ottaa evääksi töihin 
tai tarjota salaatin kera iltapalana. 
Mahdollisuuksia on monia, jos vain 
tartumme niihin.

Päiväysmerkinnät 
aiheuttavat hämmennystä

Vanhentuneet päiväykset muodosta-
vat toiseksi suurimman syyn roskiin 
laitetulle ruoalle. Osittain tuotteiden 
vanheneminen johtuu yksinkertaisesti 
omista osto- ja kulutustottumuksis-
tamme. Tätä ei selitä ainoastaan osta-
mamme jättipakkaukset, vaan myös 
pientalouksien lukumäärän kasvu ja 
lisääntyvä halu ostaa valmisruokaa 
vaikuttavat asiaan. Kun ruokaa laite-
taan raaka-aineista lähtien harvem-
min, tähteiden hyödyntämisen 
mahdol lisuus pienenee ja riski niiden 
pilaantumiseen kasvaa. Tämä pätee 
sekä suurkeittiöihin että yhden hen-
gen sinkkutalouksiin.  

Toinen selitys löytyy siitä, kuinka suh-
taudumme parasta ennen -päiväyk-
seen. Kun päiväys vanhenee, heitäm-
me tuotteen pois – riippumatta sen 
käyttökelpoisuudesta. Parasta ennen 
-päiväys ei tarkoita viimeistä käyttö-
päivää. Se ei myöskään tarkoita sitä, 
että jos tuotteen käyttää vasta tuon 

maagisen päiväyksen jälkeen, siitä 
automaattisesti sairastuisi, kuten moni 
luulee. Elintarvikeviraston mukaan 
parasta ennen -päiväyksellä tarkoite-
taan vähimmäissäilyvyysaikaa. Sillä 
tarkoitetaan ajankohtaa, johon asti 
elintarvike ainakin säilyttää sille tyypil-
liset ominaisuudet, kuten ulkonäön, 
hajun ja maun. Se tarkoittaa siis eri 
asiaa kuin viimeinen käyttöpäivä, 
mikä on päivä, jolloin elintarvike on 
tarkoitettu viimeistään käytettäväksi. 
Viimeinen käyttöpäivä -merkintöjä 
käytetään hyvin herkästi pilaantuvissa 
tuotteissa, kuten tuoreessa kanassa.

Jos parasta ennen -päiväys on ohitettu, 
katso, haista ja lopuksi maista. Jos et 
havaitse mitään poikkeavaa, voit huo-
leti nauttia tuotteen. On uskallettava 
luottaa omiin aisteihinsa, Ruotsin elin-
tarvikeviraston (Livsmedelsverket) ra-
vitsemusasiantuntija Monika Pearson 
sanoi Aftonbladet-lehden haastatte-
lussakin. Ihmisten arkuus luottaa ais-
teihinsa ja virheelliset käsitykset päi-
väysmerkinnöistä ovat yhteisiä ongel-

Kuva 1. Eri tuoteryhmien osuudet ruokahävikistä
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Salaatti

Lähde: The food we waste, WRAO, 2008
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mia kaikissa Pohjoismaissa. Ympäristö- 
ja kuluttajajärjestöt tekevät yhteistyötä 
viranomaisten kanssa, jotta virheelliset 
käsitykset päiväysmerkinnöistä saatai-
siin korjattua ja ruoan tarpeeton heit-
täminen roskiin vähenisi.

Englantilaisen Waste & Resource Action 
Programme -tutkimuksen mukaan 
vasta kolmas tavallinen syy ruoan pois 
heittämiseen on, että tuote on 
oikeasti jollain tavalla pilaantunut. 
Uudenlaiset pakkaukset, jotka suojaa-
vat avattunakin tuotetta aiempaa pa-
remmin, voivat ainakin teoriassa sääs-
tää moninkertaisesti ympäristövaiku-
tustensa verran, koska elintarvikkeen 
oma ympäristövaikutus on usein 
selvästi suurempi kuin sitä suojaavan 
pakkausmuovin. Mutta suojaavista 
pakkauksista huolimatta ennemmin 
tai myöhemmin tuotteen laatu alkaa 
heikentyä. Pula-aikoja kokeneet suku-
polvet osasivat vielä tässäkin vaiheessa 
käyttää harkintaa ja löytää tuotteelle 
sopivia käyttökohteita. Sillä sellainen-
kin tuote, jossa väri on muuttunut ja 
muutenkin ulkoiset ominaisuudet hei-
kentyneet, voi olla vielä käyttökelpoi-
nen, jos sen osaa valmistaa oikein. 
Tätä nykypolvet eivät enää hallitse.

Ruoantähteet kompostiin

Tummunut banaani, jota ei enää ha - 
luaisi laittaa mysliannokseen, voi sopia 
loistavasti intialaisen padan mausteek-

si. Samaten pehmentynyt tomaatti voi 
olla italialaisessa salsassa jopa mauk-
kaampi kuin kiinteä tomaatti. Sellaista 
ruokaa, jossa näkyy hometta EI saa 
käyttää. Sopivissa oloissa homeet tuot-
tavat homemyrkkyjä eli mykotoksiine-
ja, jotka saattavat aiheuttaa sairastu-
mista. Homemyrk kyjä voi olla koko 
tuotteessa, joten edes näkyvän homeen 
leikkaaminen pois ei riitä. Parempi jät-
tää homehtuneet tuotteet syömättä. 

Home ei tietenkään estä kompostoi-
mista. Emmekö siis voisi vain kom-
postoida ruoantähteet?  Valitettavasti 
kompostointi ei ole ratkaisu tähän. 
Kompostointi ei vaikuta ruoan tuot-
tamisesta aiheutuviin ympäristövai-
kutuksiin lainkaan. Vaikka osan syö-
mäkelpoisista tähteistä voisikin kom-
postoida, tarkoittaa se kuitenkin sitä, 
että edelleen ruokaa tuotetaan huk-
kaan. Syömäkelpoisen ruoan kompos-
tointi on yhtä järkevää kuin lämmittää 
puu-uuneja ulkomailta tuoduilla 
kalliilla käsintehdyillä puuveistoksilla. 
Toki puuveistoksillakin saadaan uuni 
lämpiämään, mutta tavalliset halot 
ovat siihen tarkoitukseen huomatta-
vasti edullisempia. Kompostointi on 
kuitenkin hyvä tapa kierrättää syötä-
väksi kelpaamatonta biomateriaa, 
kuten vaikkapa perunan kuoria.

Muuta ostokäyttäytymistä

Kaikkein suurin merkitys olisi sillä, 

että järkeistäisimme osto- ja ruoan-
valmistusrutiinit ja siten vähentäisim-
me tähteiden syntymistä heti alku-
vaiheessa. Suurten markettien sijasta 
voi käydä hiukan useammin lähikau-
passa ja ostaa kerrallaan pienempiä 
ruokamääriä, joiden kuljettamiseen-
kaan ei tarvita autoa, sekä valmistaa 
niistä ruokaa harkiten. Kotona synty-
vien ruoantähteiden määrän voi selvit-
tää yksinkertaisen päiväkirjan avulla, 
mikä voi hyvinkin osoittaa, että luulo 
ei ole tiedon väärti. Moni meistä arve-
lee, että itse kyllä hallitsee tilanteen 
eikä tuota ruoantähteitä läheskään 
niin paljoa kuin ihmiset länsimaissa 
yleensä. Lyhyt seuranta paljastaa 
oman kotikeittiön heikot kohdat, 
joihin voi tehdä muutoksen.

Ei hyödytä vaatia maanviljelijää, 
kul jetusyritystä, elintarviketeollisuutta 
ja -kauppaa pinnistelemään ja vähen-
tämään koko ketjun tuottamaa hävik-
kiä, jos itse haaskaamme kolmannek-
sen ruoasta roskapussiin. Muiden 
toimet säästävät ympäristöä vain 
muutaman prosentin verran, mutta 
haaskaamalla kolmanneksen annok-
sestamme roskiin, lisäämme itse ate-
rian aiheuttamaa ympäristökuormi-
tusta peräti 50 prosentilla. Nyt on aika 
siirtää tähteet takaisin lautaselle ym-
päristön, lastemme ja lastenlastemme 
vuoksi – ja kyllä myös ihan itsemmekin 
vuoksi. Täh teiden hyödyntäminen 
ei todellakaan ole vaarallista – kunhan 
vain ehdimme ottaa ne talteen ennen 
niiden joutumista roskapussiin!  

	
1. Ventour, L., 2008,“The food we waste”, 
WRAP, Banbury UK, (www.wrap.org.uk)
2. Konsumentföreningen Sthlm, 2008, 
”Rapport från en slaskhink”
3. Mpex, 2010, ”Emballasjeoptimering og 
forebygging av matavfall – Hvordan kan 
emballasjeløsninger bidra til at det oppstår 
mindre matavfall i husholdningene?”

Artikkelin täydellinen kirjallisuusluettelo 
saatavissa osoitteesta www.perspektiv.nu

VIITTEET:

Kuva 2. Ruokahävikin syitä – osuus syömäkelpoisesta ruoasta (61 %)
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Vuonna 2004 joukko 

pohjoismaisia eturivin 

keittiömestareita julkisti 

”Kokkimanifestin”. 

Pohjoismaiden ministeri-

neuvosto perusti vuonna 

2007 Ny nordisk mat 

-ruokakulttuurihankkeen, 

jonka ideologinen perusta 

on Kokkimanifestissa.

Marja Innanen, pääsihteeri, 
suomalaisen ruokakulttuurin 
edistämisohjelma, 
Maa- ja metsätalousministeriö

Uusi pohjoismainen 
ruoka löytyy läheltä 
ja on jokaisen 
pohjoismaalaisen 
saavutettavissa.
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Kolmivuotinen Ny nordisk mat – eli 
Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelma 
oli ministerineuvoston kannalta 
menestys, ja se sai viisivuotisen jatko-
kauden. Ohjelma on konkreettisesti 
saattanut Pohjoismaat yhteen kaikkia 
koskettavan teeman eli ruoan ympä-
rille. Uudesta pohjoismaisesta ruoasta 
ja keittiöstä on tullut ilmiö, joka on 
noussut viime vuosina koko maail -
man tietoisuuteen. Pieni osa pohjoi-
sen keittiön menestyksestä kuuluu 
ohjelmalle, suurimman työn ovat 
kuitenkin tehneet kymmenet asiaa 
edistävät keittiömestarit ympäri 
Pohjolaa.

Mitä on uusi pohjoinen ruoka? 

Kokkimanifestissa kuvataan uutta 
pohjoista ruokaa ja keittiötä. Ruoka 
kuvaa arvojamme, luontoamme ja 
etiikkaa. Se on puhdasta, yksinker-
taista, tuoretta ja sesongin mukaista 
ja perustuu raaka-aineisiin, jotka 
kasvavat pohjoisessa ilmastossa, 
maa   perässä ja vesissä. Uusi pohjois-
mainen ruoka löytyy läheltä ja on 
jokaisen pohjoismaalaisen saavutetta-
vissa. Kokkimanifestissa painotetaan 
maukasta, mutta terveyttä ja hyvin-
vointia edistävää ruokaa. Manifesti 
puhuu myös kestävästä tuotannosta, 
eläinten hyvinvoinnista ja uusista 
käyttö tavoista traditionaalisille ruoka-
aineille.

Pohjoismaiden maa- ja kalatalous-
ministerit päättivät vuosi sitten jatkaa 
Ny nordisk mat -ohjelmaa. Ohjelman 
tavoitteena on edelleen vahvistaa 
Ny nordisk mat -brändiä viestinnän 
keinoin. Uuden pohjoismaisen ruoka-
valion tulisi olla kaikkien meidän 
saavutettavissa ja tuntema. Erityinen 
tavoite on luoda pohjoismaisesta 
ruokavaliosta samanlainen käsite 
kuin välimeren ruokavaliosta. Tähän 
on täydet mahdollisuudet, sillä poh-
joiset raaka-aineet ja ruoanvalmistus-
tavat ovat terveellisen mutta hyvän-

Skandinaavinen ruokakulttuurihanke 

Uusi pohjoismainen ruoka 
makuisen ruokavalion perusta. Miksi 
turhaan hakea pohjaa terveelliselle 
ja monipuoliselle ruokavaliolle muual-
ta maailmasta kun pohjois mainen 
ruokavaliomme tarjoaa jo loistavat 
eväät siihen? 

Täysjyväpainotteisen, runsaasti kalaa 
ja marjoja sisältävän pohjoismaisen 
ruokavalion voidaan todeta olevan 
vähintään yhtä terveellinen kuin 
esimerkiksi välimeren ruokavalion. 
Ravintokoostumukseltaan raaka-
aineet ovat ensiluokkaisia, esimer kiksi 
C-vitamiinivarastot voi täydentää 
mustikoilla tai tyrneillä tuontiappel-
siinien sijaan. Terveellisen pohjois-
maisen ruokavalion noudat taminen 
edellyttää kuitenkin myös juuresten, 
yrttien ja palkokasvien ottamista 
laajempaan käyttöön. Tästä pohjoi-
sesta ruokavaliosta on paljon am men-
nettavaa niin kaupal lisesti kuin julki -
sissa keittiöissäkin. Tarkoituksena 
onkin tehdä Uusi pohjoismainen 
ruoka -projekti ja sen arvot tunnetuk -
si elintarvike taloudelle, viljelijöille, 
tuottajille sekä kuluttajille.

Puhdasta, eettistä ruokaa 
kaikkien ulottuvilla 

Pohjoismainen keittiö juontaa
juurensa luonnosta ja perinteistä
ja löytää uutta voimaa innovaatiosta,
yhdistää maukkauden ja ravinto-
opin ja vahvistaa ruokakulttuuria, 
jonka lähtökohdat ovat sekä esteet-
tisyydessä ja aistimaailmassa että 
luonnonvarojen kestävässä käytössä. 
Jokaisella on mahdollisuus toteuttaa
pohjoismaista ruokavaliota. Raaka-
aineet ovat helposti saatavilla, ruoka 
puhdasta ja ruokaperinteet vahvoja. 
Suomalaiselle tämä voi tarkoittaa
esimerkiksi metsän antimien hyö dyn-
tämistä, kalastamista tai ruisleivän
leipomista. Puhdas, eettinen ruoka
ja ruokaperinteiden hengissä pitämi-
nen tuottaa iloa niin ruoan laittajalle
kuin nauttijallekin.

Pohjoismaiden ministerineuvosto 
nimesi Uusi pohjoismainen ruoka 
-hankkeelle ruokalähettiläät hankkeen 
alkaessa. Lähettiläät ovat osaajia, 
jotka ovat toteuttaneet pohjoismaista 
ruokaa ja ruokakulttuuria edistävää 
toimintaa. Lähettiläiden tehtävänä on 
tehdä ohjelmaa tunnetuksi yhdessä 
Pohjoismaiden ministerineuvoston 
kanssa. Suomen ruokalähettilääksi 
nimetty keittiömestari ja Hanasaaren 
ruotsalais-suomalaisen kulttuuri-
keskuksen palvelujohtaja Kim Palhus 
tekee ohjelmaa ja sen sanomaa tun-
netuksi paitsi suomalaisille myös koko 
maailmalle. 

Erityinen tavoite on 
luoda pohjoismaisesta 
ruokavaliosta saman-
lainen käsite kuin 
välimeren ruokavaliosta.
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Uusi pohjoismainen ruoka -ohjelma 
edistää pohjoismaista ruokakulttuuria, 
gastronomiaa, muotoilua ja matkailua. 
Suomessa tämä tarkoittaa luomu- 
ja lähiruoan suosimista, suomalaisen 
ruoan tuomista lautasille myös ravin-
toloissa ja julkisissa keittiöissä kuten 
kouluissa ja suomalaisen ruoka-
kulttuurin brändäämistä ja myymis -
tä ulkomaille. Myös suomalainen 
muotoilu on tärkeässä osassa ruoka-
kulttuurin korostamisessa, sillä onhan 
kattaus osa ateriaa. Suomalaisten 
pitäisi myös oppia hyödyntämään 
kotimaisia raaka-aineita monipuoli-
semmin. Vaikka marjat osataan jo 
poimia talteen, on monelle esimer -
kiksi kaalit ja juurekset tuntemat-
tomampi maailma. Tänä päivänä on 
kuitenkin havaittavissa kasvavaa 
kiinnostusta luomu- ja lähiruokaa 
kohtaan, erityisesti monet nuoret 
tuntuvat heränneen Suomen luonnon 
tarjoamiin lukemattomiin mahdol-
lisuuksiin.

Harvat yhteispohjoismaiset projektit 
konkretisoituvat niin, että niistä olisi 
taloudellista hyötyä. Uuden pohjois-
maiden ruoan kohdalla mahdolli suu-
det ovat olemassa. Elämysruoasta ja 

Uusi pohjoismainen ruoka 
-ohjelma edistää pohjois-
maista ruokakulttuuria, 
gastronomiaa, muotoilua 
ja matkailua. 

kokemuksista on valtava kysyntä, 
ja turismi tulee lisääntymään. Ruoka 
on elämystuote, josta ollaan valmiita 
maksamaan. Uuden pohjoisen ruoan 
brändäys on haasteellista, mutta 
onnistuessaan vaikutukset näkyvät 
Suomessakin. Tulevaisuudessa niin 
suomalainen asiakas kuin turistikin 
tilaa ravintolassa suomalaiseen 
ruokakulttuuriin nojautuvan aterian 
jonkin eksoottisen ruokalajin sijaan. 
Kohdeyleisöä riittää niin Pohjois-
maissa kuin niiden ulkopuolellakin.

Suomalainen ruokakulttuuri on 
osa Uusi pohjoismainen ruoka 
-ideologiaa. Jos toimimme Kokki -
mani festin ajatusten mukaan, 
olemme osa suurta pohjoisen 
ruoan liikettä; olemme itse sitä 
tekemässä.
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Uusi pohjoismainen ruoka 
-ohjelman  kohderyhmiä 
alkavalla uudella kaudella 
2010–2014 ovat lapset ja nuo-
ret, media, päätöksentekijät, 
kokit ja turismiteollisuus. 

Pääaihealueita ja teemoja, 
joita ohjelma tulee käsittele-
mään ovat 
• Pohjola maailmassa
• Ruoan nautinnollisuus ja ilo
• Hyvinvointi ja terveellisyys
• Elämysteollisuus
• Pienen mittakaavan 
 elintarvikeyritykset  

Pohjola maailmassa 

Globalisaatio on eräs teemoista, 
sillä elämme globaalissa maail massa 
ja kansainvälistyminen kai kil la aloilla, 
myös ruoan suhteen, on totta. 
On oltava yhtä aikaa lokaali ja globaa -
li. Pohjoismaisella ruoka kulttuurilla 
on mahdollisuudet maailman valloi-
tukseen, sillä ruoallamme on tarina 
ja alkuperä. Sillä on juuret. Pohjois-
mainen keittiö on nyt kuumin trendi 
ruokakulttuurin saralla, ja syystäkin. 
  

Ruoan nautinnollisuus ja ilo

Ilo ja mielihyvä ovat tähän saakka 
lähes puuttuneet ruokapöydästämme. 
Ruoka on nautinnon ja laaja-alaisen 
hyvinvoinnin lähde, siitä on lupa naut-
tia. Ruoan tuottamasta mielihyvästä 
on tulossa kypsemmän ja itsevarmem-
man pohjoismaisen identiteetin lähde, 
ja hyvä niin. 
 
Hyvinvointi ja terveellisyys

Pohjoismaisessa keittiössä on kaikki 
terveyden avaimet ja Uusi pohjois
mainen ruoka -ohjelma tuleekin 
panostamaan tähän aihealueeseen 
nyt alkavalla kaudella. Hyvinvointi ja 
terveel lisyys ovat olleet aina tärkeim-
piä Pohjoismaita yhdistäviä arvoja.
 
Elämysteollisuus

Turismi liittyy paikalliseen kulttuuriin 
kiinteästi. Matkoiltamme muistamme 
monesti ensin ruoan, hyvässä tai 
pahassa. Ruoka on itsessään elämys, 
se on keskeisessä osassa kun kerrom-
me yhteiskunnastamme, historias-
tamme tai luonnostamme. Perinteiden 
arvostus on tullut kes keiseksi osaksi 
ruokatarinaa. Ruoan ja matkailun lin-
kittäminen paremmin toisiinsa olisi 
monessakin mielessä arvokasta. 

Pienen mittakaavan 
elintarvikeyritykset 

Paikallisen ja alueellisen ruoantuo tan-
non ja jalostuksen turvaaminen on 
tullut näinä aikoina myös poliittisesti 
tärkeäksi, sillä jokaisen kansa kunnan 
on pystyttävä ruokkimaan kansalai-
sensa kestävästi. Pientuotta juus ja 
pienet elintarvikeyritykset ovat tyypil-
lisiä Pohjoismaille. Niillä on itseis-
arvoa, ne tekevät suurten yritysten 
tavoin arvokasta työtä, työllistävät ja 
luovat alueellista elinvoimaisuutta.

Uusi pohjoismainen ruoka 
-ohjelman uudet teemat

Ilo ja mielihyvä 
ovat tähän saakka 
lähes puuttuneet 
ruokapöydästämme.
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Jopa puolet syömäkelpoisesta ruoas ta 
häviää elintarvikeketjussa mat kalla 
”pellolta pöytään”. Eniten hävikkiä 
arvioidaan tapahtuvan koti talouksissa 
ja ravintoloissa. 

MTT, Laatuketju ja elintarvikeket jun 
keskeiset toimijat ovat ryhtyneet 
yh dessä selvittämään Suomessa tapah -
tuvaa ruokahävikkiä. Vuoden 2010 
alussa käynnistyneessä FOODSPILL-
hankkeessa tutkitaan ruokahävikin 
määrää, syitä, ympäristövaikutuksia 
ja vähentämis keinoja. Tutkimus kes-
kittyy jäljittämään väl tettävissä olevaa 
hävikkiä.

Ruokahävikistä on julkaistu eri maissa 
hyvin erilaisia tuloksia, Suo messa sitä 
ei ole aiemmin laajemmin tutkittu. 
Uutta tietoa hankitaan nyt kotitalouk-
sista ja ravitsemispalveluista. Lisäksi 
tarkastellaan ruokahävikkiä, joka olisi 
estettävissä tuotannossa, kuljetukses-
sa, varastoinnissa ja kaupassa.

Tietoa päiväkirjoista 
ja punnituksista

Hankkeen johtaja, vanhempi tutkija 
Juha-Matti Katajajuuri MTT:stä 
kertoo, että eri tutkimusten arviot 
syömäkelpoisen ruoan vuosihävi kistä 
kotitalouksissa vaihtelevat noin 20 
kilosta yli 80 kiloon kuluttajaa kohden. 
Myös ravintoloista on raportoitu mel-
ko suurta hävikkiä.

Hankkeessa toteutetaan kotitalouk -
sille suunnattu päiväkirjakysely, jossa 
hä vikin määrän lisäksi selvitetään, 
minkälaista ruokaa roskiin heitetään 
ja miksi. Hankkeen päätutkija Kirsi 
Silven noinen MTT:stä kertoo, että 
myös ravitsemispalveluista saadaan 
täysin uutta tietoa syksyllä alkavan 
punnitustutkimuksen avulla.

FOODSPILL jäljittää ruokahävikkiä
Elintarviketeollisuuden yritykset 
ovat lähteneet mukaan hankkeeseen 
ilmoit  tamalla omat hävikkimääränsä. 
Teollisuusosiota laajennetaan seuraa-
vaksi alan muihin yrityksiin.

Tavoitteena minimoida hävikki

Syömäkelpoisen ruoan haaskaaminen 
on yksi suurimmista tuotannon ja ku-
lutuksen kohtaamisen vastuullisuus-
kysymyksistä. Hävikin vähentäminen 
pienentäisi merkittävästi elintarvike-
ketjun ympäristövaikutuksia ja lisäisi 
vastuullisuutta. Hävi kin ehkäisemisen 
ohella tuotetaan tietoa neuvonnan, 
viestinnän ja elin tarvikeketjun kehit-
tämisen tueksi.

– On mahdollista, että hävikin mer-
kittävällä vähentämisellä saa vutetaan 
jopa vastaavan suuruiset ympäristö-
säästöt kuin muuttamalla ruokailu-
tottumuksia, Katajajuuri arvioi.

Kansainvälinen vertailu hankalaa

Arviot ruoan hävikistä koko elin-
tarvike ketjussa vaihtelevat 25 – 50 
prosentin välillä. Kansainvälisten 
tutkimusten keskinäinen vertailu 
osoittautuikin lähes mahdottomaksi, 
koska eri hävikkitutkimuksissa on 
käytetty erilaisia tutkimusmenetel -
miä tai erikokoisia otantoja. 

Tutkimusten mukaan 14 –20 prosent-
tia hankituista elintarvikkeista päätyi 
kotitalouksissa hävikiksi. Koska ruoka 
aiheuttaa jopa kolmanneksen koti-
talouksien ympäristökuormituksista, 
hävikin vähentä minen on kuluttajan 
kannalta tärkeä ja suhteellisen helppo 
ympäristöteko.

Lähde: MTT Tiedote 8.6.2010

Kotimaisen 
juurikas sokerin 
käyntikausi alkoi

Kotimaisen juurikassokerin tuotan-
tokausi on jälleen käynnistynyt, kun 
Säkylän tehdas aloitti sokerijuurik-
kaiden käsittelyn tiistaina 28. syys-
kuuta. Tehtaan käyntikausi jatkuu 
keskeytyksettä reilut 70 vuorokautta 
eli lähes joulukuun puoliväliin asti.

Sucros Oy tuottaa Säkylän tehtaalla 
81 miljoonaa kiloa sokeria EU:n 
Suomelle kiintiöimän sokerimäärän 
mukaisesti. Sokerijuurikkaan viljely 
Suomessa keskittyy sokeritehtaan 
läheisyyteen, Satakuntaan ja 
Varsinais-Suomeen. 

Sokerijuurikasta viljellään tänä 
vuonna n. 14 500 peltohehtaarilla. 
Koko juurikassadon määräksi 
arvioidaan n. 550 miljoonaa kiloa. 
Sucroksella on yhteensä 930 sopi-
musviljelijää. Keskimäärin yksi vilje-
lijä viljelee n. 15 hehtaarin juurikas-
alaa ja toimittaa tehtaalle vajaat 
600 tonnia juurikkaita.

Tehdas käsittelee vuorokaudessa 
n. 7,5 miljoonaa kiloa juurikkaita ja 
tuottaa niistä n. 1,2 miljoonaa kiloa 
sokeria. Juurikkaat kuljetetaan 
tehtaalle pääasiassa rekka-autoilla. 
Joka päivä tehdas vastaanottaa reilut 
200 rekkakuormaa juurikkaita.


