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• ConsEnv: Kotitalouksien elintarvikevalintojen 
ympäristövaikutukset ja niistä viestiminen

• Elinkaariarviointi (LCA) menetelmä
• Laskettiin ilmasto- ja rehevöittävä vaikutus
• Arvioinnin kohteena

• 9 kouluruoka-ateriaa
• ConsEnv:ssä myös 14 kotiruoka-ateriaa ja 7 

valmisruoka-ateriaa
Kouluruokalounaita tarkasteltiin erikseen, koska niiden 

koostaminen perustui eri periaatteisiin kuin koti- ja 
valmisruokalounaiden!
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”PELLOLTA 
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TARKASTELTAVA KOKO TUOTANTOKETJUN 
VAIHEITTAIN YMPÄRISTÖKYSYMYKSIÄ 
SUHTEESSA TUOTANTOJÄRJESTELMÄÄN – 
elinkaariajattelu - järjestelmärajat

Kuva: Pasi Voutilainen
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Eri vaikutusluokkien 
keskinäinen merkittävyys 
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Kuva: Pasi Voutilainen

Tieteellinen osa-alue (ISO-standardit) Subjektiivinen osa-alue

Päästöt luokitellaan 
vaikutusten 

mukaisesti ja lasketaan 
vaikutuspotentiaali luokkien 

sisällä (ekvivalenttiarvot)

Kokonaisekvivalenttimäärät 
suhteutetaan 

vaikutusluokkakohtaisesti 
maantieteellisesti ja 

ajallisesti rajattuihin perusarvoihin 

Tuotteen 
elinkaaren 

aikainen 
ympäristö- 
kuormitus

Päästöinventaario
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Ilmastonmuutos inventaariotulos karakterisointikerroin kg CO2 -ekv
CO2 1,00 1 1,00
CH4 1,00 25 25,00
N2 O 1,00 298 298,00

324,00
Rehevöityminen inventaariotulos karakterisointikerroin g PO4 -ekv

N-rehevöittävä 1,00 0,42 0,42
P-rehevöittävä 1,00 3,06 3,06
NH3 päästö ilmaan 1,00 0,04 0,04
NOx päästö ilmaan 1,00 0,015 0,02

3,54

Keskeinen laskutoimitus:
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• Tuttuja ja suosittuja lapsiperheiden ruokia
• Ravitsemuksellisesti täysipainoisia
• Laaja skaala ympäristövaikutuksissa

• Kouluruoat on todellisia esimerkkikoulun ruokia, myös 
annoskoot todellisia

ravitsemussuositukset eivät toteudu yksittäisissä
aterioissa
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•

Lautasmalli

740 kcal/
yläkouluikäisen 
nuoren lounas

Energiasta
10-20 % proteiineista
25-35 % rasvoista
50-60 % hiilihydraateista

Ravitsemus- 
suositukset
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Lihamakaronilaatikko 712 kcal
Lihamakaronilaatikko 250 g
Porkkanaraaste 50 g
Rypsiöljy 5 g
Vaalea sekaleipä 70 g
60% kasvirasvalevite 8,4 g
Rasvaton maito 2 dl

Broilerikastike ja riisi 631 kcal
Broilerikastike ja riisi 190 g
Valkokaali-kurkkusalaatti 40 g
Rypsiöljy 10 g
Vaalea sekaleipä 70 g
60% kasvirasvalevite 10 g
Rasvaton maito 2 dl

Broilerikastike ja pasta 731 kcal
Broilerikastike ja pasta 250 g
Valkokaali-kurkkusalaatti 40 g
Rypsiöljy  5g
Vaalea sekaleipä 50 g
60% kasvirasvalevite 6 g
Rasvaton maito 2 dl

Kinkkukiusaus 592 kcal
Kinkkukiusaus 220 g
Kiinankaali-kurkkusalaatti 40 g
Rypsiöljy 5 g
Vaalea sekaleipä 70 g
60% kasvirasvalevite 8,4 g
Rasvaton maito 2 dl

Kasvismakaronilaatikko (veg) 719 kcal
Kasvismakaronilaatikko 250 g
Porkkanaraaste 50 g
Rypsiöljy 10 g
Vaalea sekaleipä 70 g
60% kasvirasvalevite 10 g
Vesi

Juureskiusaus (laktoveg) 558 kcal
Juureskiusaus 220 g
Kiinankaali-kurkkusalaatti 40 g
Rypsiöljy 5 g
Vaalea sekaleipä 70 g
60% kasvirasvalevite 8,4 g
Rasvaton maito 2 dl

Punajuuripihvit (laktoveg) 610 kcal
Punajuuripihvit ja perunamuusi  320 g
Kurkku-jääsalaatti 40 g
Rypsiöljy 5 g
Vaalea sekaleipä 70 g
60% kasvirasvalevite 8,4 g
Rasvaton maito 2 dl

Kirjolohikiusaus 611 kcal
Kirjolohikiusaus 220 g
Punajuurikuutiot 50 g
Vaalea sekaleipä 70 g
60% kasvirasvalevite 8,4 g
Rasvaton maito 2 dl

Ohrapuuro ja marjakeitto 743 kcal
Ohrapuuro ja marjakeitto  450 g
Jääsalaatti 15 g
Vaalea sekaleipä 60 g
60% kasvirasvalevite  ja juusto 26 g
Rasvaton maito 2 dl
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• Laskenta perustui todellisiin kouluruoan menekkeihin 
yhdessä esimerkkikoulussa

Yksittäiset lounaat eivät täytä kouluruokailun 
ravitsemussuosituksia

Energiasisältö vaihteli 558-743 kcal
Annoskoot, energiasisällöt ja energiajakaumat 
vaihtelevat huomattavasti

Rasvat E% 18-40 (suositus 25-35), proteiinit E% 11- 
29 (10-20) ja hiilihydraatit E% 44-57 ( 50-60)
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komponenttien ilmastovaikutus
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tuotantovaiheista lähtien
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vaikutukset valmisruoasta, koulussa ja kotona
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Kouluruokalounaiden eri komponenttien 
rehevöittävä vaikutus
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Ilmastomuutosvaikutuksissa metaanilla ja dityppi- 
oksidilla on hiilidioksidin ohella paljon merkitystä. 
Metaani- ja dityppioksi-päästöjen hallinta on hyvin 
haastavaa.

Rehevöittävästä vaikutuksesta yli 90 % aiheutuu 
alkutuotannosta. Ilmastovaikutuksista kasvi- ja 
eläinraaka-aineyhdistelmissä yli 70 % aiheutuu 
alkutuotannosta.
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Ateriapalvelun ympäristöhaasteet

• Kotimaisten kasviperäisten proteiinilähteiden valikoima 
on hyvin rajallinen.

• Kasvisruoissa proteiinilähteenä oli usein soijapohjainen 
tuote

• Soijalla ympäristövaikutuksiltaan erikoinen asema
• Brasilialaisen soijan tuotannon taustalla laajat 

maakäytön muutokset
• Palmuöljy vaatii samalla tavalla erikoistarkastelua

Ympäristöarviointi pitäisi laajentaa maankäytön 
muutosten arviointiin ja biodiversiteettimuutoksiin
Erityisesti maankäytön muutosten merkitys suomalaisen 
vakiintuneen pellonkäytön tilanteessa paljon vähäisempi
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Brasiliassa maankäytön muutos on 
merkittävin kasvihuonekaasupäästölähde –

pihviliha ja soija avainasemassa
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• Nuoret eivät syö koulussa salaattia ja muutakin 
vaihtelevasti.

• Raaka-aineiden tuotannolla on suurin merkitys vaikutusten 
synnylle 

• Suuresta ruoanvalmistuskapasiteetistä ei voitu osoittaa 
syntyvän ympäristöhyötyä.
Ruokajätettä tulisi välttää!

Esimerkiksi valmiin ruoka-annoksen 30% jätteeksi joutumisen  
ympäristövaikutus:  
Jos esimerkkinä on noin keskimääräinen sekaruokavalioannos 2,5 kg ekv. 
CO2 , koko tuotantoketjun ja säilytyksen aiheuttama kuormitus jätteen osalta 
on  800 g ekv. CO2 ja  sekajätteen kaatopaikkapäästö 50 g ekv. CO2 eli yht. 
850 g ekv. CO2 ,

kompostoinnilla päästään 800g + 25 g:aan ekv. CO2 ja 
mädätyksen kautta 800 g – 70 g:aan ekv. CO2
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• Kouluruokailu on suhteellisen vähän kuormittavaa; 
haettaessa lounaisiin hinnaltaan kevyempiä raaka-aineita, 
on samalla vähennetty myös lounaiden 
ympäristövaikutuksia.

• Pitää kuitenkin ottaa huomioon myös muut ympäristö- ja 
kestävyysvaikutukset kuin mitatut ilmastovaikutus ja 
rehevöityminen

• Vastuulliseen kuluttajuuteen kasvattaminen edellyttää 
täten kotimaisten tuotantoympäristöjen ymmärtämisen 
lisäksi ulkomaisten erikoisolosuhteiden tuntemusta ja 
ymmärtämistä.

• Lounaslautanen on konkreettinen päivittäinen esimerkki 
vastuullisen kuluttajuuden kasvattamisessa.
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Kriittistä keskustelua

• Naudanliha
• Maito ja juusto
• Muut lihat; sianliha, broilerinliha 
• Kasvihuonevihannekset 
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Pitäisikö naudanlihan syönnistä ja maidon 
juonnista luopua?

Kyllä
• Ilmastovaikutus ja rehevöittävä vaikutus ovat suuria

Ei
• Naudat voivat käyttää ravinnokseen ruohoa ja muuta karkeaa 

rehua, joita ihmiset eivät voi syödä
• Märehtijät voivat pitää yllä biodiversiteettiä
• Eläinten lanta voi ylläpitää ja parantaa pellon viljelykuntoa

Nämä riippuvat tuotantotavasta ja -tekniikasta
• Tietyissä luonnonoloissa tärkeä ruokaturvalle
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Pitäisikö sianlihan ja broilerinlihan syönnistä 
luopua?

Kyllä
• Niillä on suuremmat ilmasto- ja rehevöittävät vaikutukset kuin 

kasviperäisellä ruoalla
• Ne tarvitsevat proteiinipitoista rehua (jota periaatteessa myös 

ihmiset voivat syödä, kuten soijaa)
• Tuotanto-olot voivat olla epäeettiset

Ei
• Varsinkin sioille voidaan syöttää elintarviketuotannon sivuvirtoja, 

jotka eivät ole ihmisravinnoksi kelpaavia
• Tuotanto-oloja ja –tekniikoita voidaan kehittää kestävämpään 

suuntaan



22.11.2010 23

C
on

su
m

er
 &

 E
nv

iro
nm

en
t

Pitäisikö kasvihuoneessa tuotetuista vihanneksista 
luopua?

Kyllä
• Ilmastovaikutus on suuri vielä nyt
• Avomaavihanneksia ja –juureksia on saatavilla 

monipuolisemmin

Ei
• Periaatteessa kasvihuoneet voisivat toimia jopa 

energiantuottajina – kysymys on tekniikan kehittymisen myötä 
muuttumassa vanhentuneeksi

• Suomalaisessa tuotannossa käytetään vähemmän kemiallisia 
torjunta-aineita kuin keskimäärin ulkomaisessa tuotannossa
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Kiitokseni ryhmän 
puolesta! 

Sirpa.kurppa@mtt.fi
Mobile: 040-5486968

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/maaseutuyritys/mahdollisuuksienmaaseutu/kekepampo

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/elintarvikeketjut/vastuullinenelintarviketalous/ajankohtaista/consenv
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