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Tavoite, sisältö ja rajaukset
Tavoite ja sisältö: Määrittää karkeasti PTY:n jäsenyrityksissä syntyvän ruokahävikin hiilijalanjälki vuodelta 2020

Rajaus: PTY:n jäsenyritysten ruoan vähittäiskauppa (sis. tukku) ja foodservice-tukkukauppa

Taustalla keskeisenä lähtöaineistona on Luken Ruokahävikkiseuranta-hankkeessa PTY:n jäsenyrityksistä 

keräämä tieto em. sektorien ruokahävikistä. Tieto on kerätty toimijoilta seuraavalla tuoteryhmäresoluutiolla:

1) tuoreet vihannekset, juurekset, peruna, hedelmät, marjat

2) tuore leipä ja tuoreet leipomotuotteet

3) liha, lihavalmisteet, kalat, merenelävät ja kalavalmisteet

4) maito ja maitovalmisteet, juustot, rasvat, munat

5) muut (ml. einekset ja pakasteet)

Ruokahävikkiin sisältyvät lähtökohtaisesti ne myymättä jääneet ruokatuotteet, joita ei myöskään saada 

hyödynnettyä ruoka-apuna tai esimerkiksi rehuna.

Hiilijalanjäljen arvioinnin lähtökohdat: Hiilijalanjäljen arviointi toteutettiin tuoteryhmätasolla, josta se on 

aggregoitu koko sektorin hiilijalanjäljeksi. Lähtökohtana olivat edellä mainitut tuoteryhmätasot, jotka 

tuoteryhmittäin jaettiin ensin useisiin alatuoteryhmiin perustuen Luken pitkäaikaiseen osaamiseen, kokemukseen 

ja muuhun aihepiirissä tehtyyn työhön ja tutkimukseen. 
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Luken ruokahävikkiseurannan viimeisimmät tulokset
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Kaupan ruokahävikin hiilijalanjälki: 102 600 t CO2e

PTY ry:n jäsenyritysten ruokahävikin hiilijalanjälki vuonna 2020 oli yhteensä 102 600 t CO2e 

• Aiheutuu pääosin vähittäismyymälöistä syntyvästä ruokahävikistä

• vähittäiskaupat (sis. tukku) yhteensä: 97 400 t CO2e

• foodservice-tukkukauppa: 5 200 t CO2e

Ruoka-aineryhmittäin tarkasteltuna:

• Suurin osuus hiilijalanjäljestä aiheutuu hävikkiin päätyvästä lihasta

• Kaikilla 5-portaisen tuoteryhmän tasoilla oli olennainen merkitys hiilijalanjälkeen

• Joissain tuoteryhmissä olennainen tekijä oli hävikin suhteellisen korkea volyymi. Joissain toisissa 

tuoteryhmissä olennainen tekijä oli tuoteryhmän suhteellisen korkea ominaishiilijalanjälki.

➢Tulos on eri tekijöiden kokonaisuus
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Ruokahävikin hiilijalanjäljen arvioinnista

• Hiilijalanjäljen arvioinnissa ruoka-aineiden elinkaariset päästöt koostettiin aina maatalouden

panostuotantoketjuista ja alkutuotannosta valmiiksi jalostetuiksi tuotteiksi saakka. Laskennan taustalogiikkana

on se tunnettu tosiasia, että ruokahävikin ilmastovaikutus aiheutuu lähinnä turhaan tuotettujen ruoka-aineiden

tuottamisesta. Raaka-aineiden tuotanto ja sen erilaiset biologiset prosessit määrittävät ruoka-aineiden

hiilijalanjälkien suuruusluokkaa eniten.

• Aineistot ruokien hiilijalanjäljen arviointiin hankittiin lukuisista ruokatuotteista koostuvista

hiilijalanjälkitutkimuksista sekä Luken laajoista tausta-aineistoista ja näihin liittyvistä laskentamenettelyistä ja –

malleista. Maaperän hiilivarastojen muutokset rajattiin laskennan ulkopuolelle, koska siihen liittyy toistaiseksi

merkittäviä menetelmällisiä epävarmuuksia. On lisäksi huomattava, että ruokatuotteiden

hiilijalanjälkiarvioinneissa on muitakin merkittäviä LCA-menetelmällisiä valintoja ja eroja, jotka aiheuttavat

epävarmuutta ruokatuotteiden ja sitä kautta ruokatuoteryhmien hiilijalanjäljen arviointiin.

• Tuotteissa ja tuoteryhmissä on niin kotimaista kuin tuontiruoan tuotantoa, ja näiden välillä voi olla

merkittäviäkin tuotannollisia eroja ja siten eroavaisuuksia hiilijalanjälkien osalta. Tässä arvioinnissa useita

tuoteryhmiä tarkasteltiin hiilijalanjäljen osalta geneerisesti eli riippumatta missä ne on tuotettu. Poikkeuksena

olivat esimerkiksi lihat, lihatuotteet ja kalat sekä hevistä kasvihuonetuotteet, joiden osalta kaupan myynnin

raaka-aineiden alkuperä otettiin arvioinnissa huomioon.
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Tulokset kertovat kokonaiskuvan
Toteutettu hiilijalanjälkiarviointi toteutettiin kokonaiskuvan luomiseksi ruokahävikin aiheuttamasta

hiilijalanjäljestä. Toteutettu arviointi antaa karkean, mutta riittävän kuvaavan suuruusluokkatasoisen

kokonaisarvion PTY:n jäsenyrityksissä aiheutuvan ruokahävikin hiilijalanjäljestä. Jatkossa Luke

suosittelee laskennan toteuttamista tarkemmalla lähtötietojen resoluutiolla.

Suuruusluokat – ’numeroleikki’: Kaupan ruokahävikin hiilijalanjäljen osuus ruoan

kulutuksen hiilijalanjäljestä Suomessa

Ruoan kulutuksen hiilijalanjälki karkeasti

Suomessa n. 10 000 000 000 CO2e-kg/v

PTY:n ruokahävikin hiilijalanjälki

siitä noin prosentin

Toisaalta ruokahävikki ja sen ennalta-

ehkäisy on yksi suurimpia tekijöitä,

joihin kaupat voivat osana ilmasto- ja

vastuullisuustyötään suoraan vaikuttaa
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Ruoka on yksi keskeisimpiä tekijöitä matkalla kohti hiilineutraalisuutta –

esimerkkinä uudet kuntakohtaiset kulutuksen hiilijalanjälkilaskennat (Sitowise ja 

Luke) julkaistu 26.1.2022 – ruoan osuus merkittävä, vrt myös uusin IPCC raportti



© Luonnonvarakeskus

Yhteystiedot:

Luonnonvarakeskus (Luke)

juha-matti.katajajuuri@luke.fi

puh. 029 532 6219

KIITOS!

mailto:juha-matti.katajajuuri@luke.fi

