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Personnel : 1300
27 % doctoral degree
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INNOVATIVE FOOD CHAIN –RESEARCH PROGRAMME
Innovative primary production
•
•
•
•

Sustainable and competitive plant production systems
Sustainable and competitive animal production systems
Optimal utilization of genetic potential of livestock and plants by genomics
Novel primary production concepts

Smart agriculture
Circular economy
in food system
• Nutrient recycling
• Food waste
minimization and
efficient concepts
• Sustainability
assessment

• Smart farming
• Smart food chain
• BigData and Data mining applications

Healthy and sustainable food and feed
• Resource-efficient processes
• Ingredients with added value
• Food quality and safety

Consumers and markets
• Understanding the customer
• Consumer-oriented creation of business value
• Development of product and service chains
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Anne Pihlanto
Juha-Matti Katajajuuri, Johanna Vilkki
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Forest
Agriculture
Municipalities
Industry

Nutrient recycle

MODELLING, LCA

BIOMASSES

LOCISTICS

SPATIAL INFORMATION

Efficient and sustainable use of biomass
Circular Economy – Luke’s core competencies

PROCESSES

PRODUCTS

9.11.2016

Key Account Manager Juha-Matti Katajajuuri

Fermentation, bioprocesses
e.g. biocalytic processing
Anaerobic digestion
Pyrolysis
Nutrient concentration technologies

Extraction and fractionation
e.g. Pressurised hot water
extraction
Food, Feed & Ingredients
Chemicals
Bioenergy
Biofuels and -products
Nutrient and carbon products
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Sustainable Circular Economy: Valorisation of
waste and side-streams and by- products for

High value

•
•
•
•

Food ingredients, proteins etc.
Pharmaceuticals, cosmetics
Feed use
Materials (eg. biopolymers,
packaging materials)
• Industrial chemicals
• Energy / biogas production
• Nutrient recycling  new
organic fertilizer products

BIOMASSES

PROCESSES
INDUSTRIAL
SYMBIOSIS

&
• Resource efficient concepts,
sustainability assessment
and verification
• Biomass potential availability
Key Account Manager Juha-Matti Katajajuuri

PRODUCTS
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SIDESTREAMS

Societal
solution and
effectivity

Jätteet aivan väärässä
paikassa!
- asenteet
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Todellisen suomalaisen yksilöllisen kulutuksen
ympäristövaikutusten jakaumat tarveryhmittäin
Asuminen

• Alkutuotanto
24 %

Ravinto

39 %

Vapaaaika
Hyvinvointi

• Teollisuus
• Kauppa
• Ravintolat
• Ostosmatkat
• Ruoan valm.
ja säilytys

Vaatetus

Kasvihuonekaasut eli
hiilijalanjälki

Koulutus
ja työ

Muut ympäristövaikutukset
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45

Aineisto/lähde: Seppälä et al. 2009, 2011

Taustaa: LCA-menetelmät kehittyneet, elintarvikkeille
vertailukelpoiset hiilijalanjäljet  integrointi
parannuskehitykseen ruokaketjussa
• Foodprint-hankkeessa kehitettiin kansainvälisestikin ainutlaatuinen
ilmastovaikutusten laskentasuositus (julkaistu 11/2012)
Tulos

Hyödyt

Palaute

Kaikille elintarvikeryhmille
soveltuva, yhdenmukainen
laskentamenetelmä on
ensimmäinen laatuaan
maailmassa.

Yritykset tunnistavat
tuotantoketjussa kohdat, joissa
päästöjä pitäisi vähentää.

”Kuluttajille luotettavaa ja
vertailukelpoista tietoa
tuotteiden hiilijalanjäljestä.”

Kattaa koko elintarviketuotantoketjun kaikki
ilmastotekijät.
Perustuu elinkaariarvioinnin
kansainvälisiin standardeihin.

Vastuulliset valinnat
helpottuvat.
Laskentamalli voi parantaa
suomalaisen ruoan kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, joilla ympäristöasioiden
merkitys kasvaa koko ajan.

SOK

”Parantaa merkittävästi
mahdollisuuksia kehittää koko
elintarvikealan vastuullisuutta.”
HK Ruokatalo

”Toimiva työkalu vastuullisille
edelläkävijäyrityksille.”
Stora Enso
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Ilmastonmuutos - Kariniemen hunajamarinoitu
broilerin fileesuikale -ketju
kg CO 2-ekv./1000 kg tuotetta

1600
1200

N2O

Pellon prosessit ja
typpihapon valm.

CH4
CO2

Lannankäsittelyn
khk-päästöt

800
400
0

3,6 kg CO2-ekv/kg tuotetta
Lähde: Katajajuuri et al. 2014. Energy use and greenhouse gas emissions and
related improvement options of the broiler chicken meat supply chain.
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Vesistöjen rehevöityminen
Alailmakehän otsonin
muodostuminen
Happamoituminen
Ilmastonmuutos
Primäärienergian kulutus
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Ketjuvaiheiden osuus ympäristövaikutuksista

Kokonaisympäristövaikutus (hunajamarinoitu broilerin fileesuikale –ketju)
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Lähde: Katajajuuri et al. 2008 Foodchain-hanke

FUTUPACK EKO2010
TUOTTEIDEN KOKONAISYMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMINEN
PAKKAUKSIA KEHITTÄMÄLLÄ – YMPÄRISTÖMYÖNTEISYYS
PAKKAUSSUUNNITTELUN VÄLINEENÄ
2009-2011

Tutkimustahot:
• Luke koordinaattorina ja vastuutahona
• Lappeenrannan teknillinen yliopisto
• Pakkaustutkimus - PTR ry
• Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu
• VTT
Osallistuneet yritykset:
Borealis Polymers Oy, Fazer Leipomot Oy, HK Ruokatalo Oy, Inex
Partners Oy, M-real Oyj, Nokia Oyj, Pakkausalan
Ympäristörekisteri PYR Oy, Pyroll Oy, Ravintoraisio Oy, Stora Enso
Oyj, Suomen Aaltopahviyhdistys ry ja UPM Raflatac Oy.
Hankkeen päärahoittaja: Tekes
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Case Soygurtin koko tuotejärjestelmä, nykytila energiahyötykäytöllä:
 itse tuotteen tuottamisella suurin osuus rehevöittävästä vaikutuksesta
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

Jätehuolto

Pakkauksen valmistus

Kotitalouksien hävikki

Tuotteen tuotantoketju

0,1
0

kgPO4-ekv/t lopputuotetta
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Lähde: Silvenius et al. 2014, The role of household food waste in comparing environmental impacts of packaging alternatives.

Case Soygurtin koko tuotejärjestelmä, nykytila energiahyötykäytöllä:
 itse tuotteen tuottamisella suurin osuus ilmastovaikutuksista
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Lähde: Silvenius et al. 2014, The role of household food waste in comparing environmental impacts of packaging alternatives.

Case Soygurtin pakkausvaihtoehtojen vertailu:
tuotehävikin, pakkausten valmistuksen ja jätehuoltoskenaarioiden
ilmastovaikutukset (ilman tuotetta)
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Lähde: Silvenius et al. 2014, The role of household food waste in comparing environmental impacts of packaging alternatives.

Case Soygurtin pakkausvaihtoehtojen vertailu:
tuotehävikin, pakkausten valmistuksen ja jätehuoltoskenaarioiden rehevöittävät
vaikutukset (ilman tuotetta)
0,16

0,12

Nykytila
Nykytila energiahyödyntämisellä
Massapolttoskenaario
Energiahyötykäyttö+mater.kierrätys

0,08

0,04

0

kgPO4-ekv/t lopputuotetta
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Lähde: Silvenius et al. 2014, The role of household food waste in comparing environmental impacts of packaging alternatives.

Case Ruispalaleivän koko tuotejärjestelmä, nykytila E-hyötykäytöllä:
 itse tuotteen tuottamisella suurin osuus happamoittavasta vaikutuksesta
2
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Lähde: Silvenius et al. 2014, The role of household food waste in comparing environmental impacts of packaging alternatives.

Case Ruispalaleivän koko tuotejärjestelmä,
nykytila energiahyötykäytöllä:
 itse tuotteen tuottamisella suurin osuus rehevöittävästä
vaikutuksesta
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

Jätehuolto
Kotitalouksien hävikki

Pakkauksen tuotantoketju
Tuotteen tuotantoketju

0,0

kgPO4-ekv/t lopputuotetta
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Lähde: Silvenius et al. 2014, The role of household food waste in comparing environmental impacts of packaging alternatives.

Case Ruispalaleivän koko tuotejärjestelmä,
nykytila energiahyötykäytöllä:
 itse tuotteen tuottamisella suurin osuus ilmastovaikutuksista.
2000

1500

1000

500

Jätehuolto

Pakkauksen tuotantoketju

Kotitalouksien hävikki

Tuotteen tuotantoketju

0

kg CO2-ekv/t lopputuotetta
© Luonnonvarakeskus

Lähde: Silvenius et al. 2014, The role of household food waste in comparing environmental impacts of packaging alternatives.

Case Kokolihaleikkeleen koko tuotejärjestelmä,
nykytila energiahyötykäytöllä:
 itse tuotteen tuottamisella suurin osuus rehevöittävästä vaikutuksesta
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Lähde: Silvenius et al. 2014, The role of household food waste in comparing environmental impacts of packaging alternatives.

Case Kokolihaleikkeleen koko
tuotejärjestelmä, nykytila energiahyötykäytöllä:
 itse tuotteen tuottamisella suurin osuus happamoittavasta
vaikutuksesta
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Lähde: Silvenius et al. 2014, The role of household food waste in comparing environmental impacts of packaging alternatives.

Case Kokolihaleikkeleen koko
tuotejärjestelmä, nykytila(1):
 itse tuotteen tuottamisella suurin osuus ilmastovaikutuksista
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Lähde: Silvenius et al. 2014, The role of household food waste in comparing environmental impacts of packaging alternatives.

Case Ruispalaleivän tuotehävikin ja pakkausten valmistuksen ja
jätehuollon ilmastovaikutukset
(ilman tuotetta)
 kotitalouksien hävikillä suurin osuus ilmastovaikutuksista
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© Luonnonvarakeskus

Lähde: Silvenius et al. 2014, The role of household food waste in comparing environmental impacts of packaging alternatives.

Case Kokolihaleikkeleen tuotehävikin ja
pakkausten valmistuksen ja jätehuollon
ilmastovaikutukset (ilman tuotetta)
-> kotitalouksien hävikillä suurin osuus ilmastovaikutuksista
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Lähde: Silvenius et al. 2014, The role of household food waste in comparing environmental impacts of packaging alternatives.

Ruokahävikin tutkimus Lukessa aiemmin
• Hävikin määrä ja laatu ruokaketjussa
(FOODSPILL 2010-2012)
• Kotitalouksien ruokahävikin määrä ja koostumus
– Lajittelututkimus, päiväkirjatutkimus
– Sekajäte, erilliskerätty biojäte
– Tutkimusmenetelmien ja ruokahävikin määritelmien
vaikutus ruokahävikistä saatuun tietoon
– Kiinteistötyypin vaikutus
– Irtonainen, avattu pakkaus, avaamaton pakkaus

• Tietoa kuluttajien käyttäytymisestä ja asenteista
ruokahävikkiä kohtaan.
– Ryhmähaastattelut, kuluttajakyselyt

•
•
•
•
•

Keinoja ruokahävikin vähentämiseen
Alkutuotannon ruokahävikkivirrat
Ruokahävikin tilastoinnin lähtökohdista
Ruokapankit Suomessa (Pohjoismaissa)
© Luonnonvarakeskus
Ruokahävikin taloudellinen ja ilmastovaikutus jne.

© Luonnonvarakeskus
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Ruokahävikin koostumus
sekajätelajittelututkimuksessa 2012
ruokahävikki n. 18 kg, muu ruokaperäinen biojäte 26 kg
Muut, esim.
Valmisruoat,
karjalanpiirakat,
karkit, snack
tuotteet,
mausteet ym.

Vihannekset

24%

16%

Peruna
7%
7%

7%

Juusto ja muut
maitotuotteet

2%

21%

Leipä

Lähde: Luke, Kuru-hanke

14%

Hedelmät ja
marjat
Omenat

2%

Pasta ja riisi
Liha- ja
kalatuotteet
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Alun perin syömäkelpoinen vältettävissä oleva
ruokahävikki Suomessa, n. 400-500 milj. kg/v (Luken
julkaisematon arvio)
Kotitaloudet
n. 30 %

Alkutuotanto
n. 12 %

Teollisuus
n. 20 %
Ravitsemispalvelut
n. 20 %

Kauppa
n. 18 %
© Luonnonvarakeskus

Yksin kotitalouksien vuosittainen hävikki
• Vastaa 100 000 auton hiilijalanjälkeä (CO2-ekvivalentti)
– Syntyy lähinnä turhan ruoan tuottamisesta (ja siellä
perus-maataloustuotanto)

• Koko ruokaketjun hävikki yhteenlaskettuna
vastaa yli 300 000 henkilöauton vuosittaista CO2päästöä.
Ruokaketjun hävikki vastaa noin 6000 miljoonan
henkilöautokilometrin CO2-päästöä.
© Luonnonvarakeskus

Lähde: Silvennoinen, Katajajuuri et al. 2015. Luke

Kuinka paljon pääkaupunkiseutulaiset
haaskaavat euroja ja ympäristöä roskiin?
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%

kg hävikki
CO2-ekv
EUR

10%
5%
0%
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Silvennoinen et al. 2012

Koetko, että kotitaloutenne hävikin syntyyn
vaikuttaa se, että ruokaa ostetaan liian
suuressa pakkauksessa?

• Kotitalouksissa syntynyt hävikki oli suurempi, jos
kotitaloudet uskoivat pakkauksen suuren koon
olevan syynä syntyvään hävikkiin vähintään
joskus
• Hävikki oli vieläkin suurempi talouksissa, joissa
© Luonnonvarakeskus
sen uskottiin olevan syynä usein/aina

Silvennoinen et al. 2012

Koetko, että pakkausten kokoa pienentämällä
voidaan vähentää hävikkiä kotitaloudessanne?

• Pakkauskoon pienentämisen vaikutuksia
kotitalouden ruokahävikkiin kysyttiin kahdessa eri
kohtaa ja tulos oli molemmissa sama
 Kotitalouksissa, joissa uskottiin voitavan vähentää
hävikkiä pakkauskokoja pienentämällä, syntyi myös
© Luonnonvarakeskus
eniten hävikkiä

Onko pakkauskoon pienentämisellä merkitystä
kotitaloutenne hävikin vähentämisessä?
• Sinkkutalouksissa pidettiin pakkauskokojen
pienentämistä tärkeänä keinona vähentää
heillä syntyvää hävikkiä
• Näyttäisi siltä, että suuremmissa perheissä,
pakkauskokojen pienentämistä ei pidetä
merkittävänä keinona vähentää hävikkiä
• Kaikissa talouksissa, joissa keinoa pidettiin
merkittävänä, syntyi myös keskimäärin
enemmän hävikkiä
•

Talouden koko: 1, 2, 3, 4 ja 5 tai
enemmän henkilöä taloudessa

•

Pakkausten koon pienentäminen:
sininen= merkittävä keino, n=113
vihreä= ei kovin merkittävä keino,
n=267

© Luonnonvarakeskus

(Ruoka)pakkauksiin liittyvät isot ympäristömyytit
– jotka Futupack-hanke tuloksillaan mursi
• ”On ympäristöystävällistä ostaa isompi pakkauskoko, jotta pakkausmateriaalia

tarvittaisiin vähemmän tuotekiloa kohden”
 Ei usein pidä paikkaansa, isompi pakkaus voi lisätä turhaa kulutusta tai
osa pakatusta tuotteesta voi jäädä käyttämättä!

• ”Pakkaukset ovat merkittävä ympäristökysymys”
pakkauksilla on toki omat ympäristövaikutuksensa niin kuin kaikilla
tuotteilla ja palveluilla, mutta pakattavat tuotteet kuormittavat yleensä
selvästi enemmän kuin itse pakkaukset!
pakkaukset suojaavat tuotetta ja hyvillä pakkauksilla voidaan vähentää
hävikin vuoksi turhaa tuotteiden tuottamista, joilla olisi paljon suuremmat
ympäristövaikutukset!

• ”Pakkaussuunnittelussa on tärkeintä minimoida pakkausmateriaalin määrä”
 Näin voi olla vain jos materiaalin minimointi ei johda suurempaan
tuotehävikkiin ja pakkaus edelleen täyttää siltä vaadittavat muut
ominaisuudet! Optimitulos saavutetaan kun tuote ja pakkaus suunnitellaan
yhdessä koko arvoketjun alueella.

• ”tietty pakkausmateriaali on ekologisempi tai epäekologisempi”
 pakkausmateriaaleja ei voi kategorisesti luokitella ekologisesti hyviin tai
huonoihin, sillä jokaisella materiaalilla on omat vahvuutensa ja
heikkoutensa! Pakkauksen ekologisuus riippuu pitkälti siitä,
© Luonnonvarakeskus
34
suojaako pakkaus elintarviketta riittävästi.

Date, retail chain and type

Product: Milk, fat 1,5%
Origin:
Packaging: LPB
Weight: 1,5 l (estimate)
Price: 1,29 €
Category: Milk

Product: cucumber
Origin: Suomi
Packaging : plastic bag etc.
Weight: 0,295 kg
Price: 0,87 €
Category: vegetables, cucumber
Storing: fresh

© Luonnonvarakeskus

Ref: Hartikainen et al. 2013

Due to the food waste we lose euros in trash per
year…
Altogether households waste food in 500 million
euros per year in Finland

Single
Yhden hengen
household
talous

Per capita
in
Henkilöä
kohden
taloudessa
households

103
103

Talous
Per household
Couple
Pariskunta

Households
with
children *
Lapsiperhe

73
145

74

*Average 3,8 persons

283 *
Euros per year
© Luonnonvarakeskus

More the households buy food (per capita) in kilos
and euros, the more food is wasted!
Largest food
waste level

Eniten ruokahävikkiä

Average food waste
level

Keskimäärin ruokahävikkiä

Lowest food waste
level

Vähiten ruokahävikkiä

120

Bought 100
food
80
kg/
60
capita/
year
40
20
0
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What sizes of packaging household buy?
- animal based products
Packaging size =
Food (g)/
package

Yhden hengen talous

Singles

Pariskunta
Couple

1200

Household with
Lapsiperhe
children

800
400
0

Milk

Cheese

Other milk
Pork/beef
products

Chicken

Singles buy almost same packaging sizes but
they buy more food per capita (esp. Vegetables)
© Luonnonvarakeskus

Fish

Johtopäätökset
• pakkauksen perusrooli on toimittaa tuote kuluttajalle erinomaisessa
kunnossa
– mahdollistaa tuotteiden jakelun erinomaisessa kunnossa asiakkaalle
– suojata tehokkaasti tuotetta
– hyvä pakkaus on tehtävänsä tehtyään uudelleenkäytettävissä tai
helposti hyödynnettävissä (paikallisten olosuhteiden huomiointi)

• roskiin päätyvän ruoan tuottaminen kuormittaa ympäristöä
enemmän kuin ruokapakkausten valmistus
• pakkauksen ekologisuus riippuu pitkälti siitä, suojaako pakkaus
elintarviketta riittävästi ja kuinka hyvin ruoka tulee kulutetuksi
• pakkausta suunniteltaessa olisi pyrittävä sellaisiin koko-, muoto- ja
materiaaliratkaisuihin, että pakkaus säilyttäisi ja suojaisi tuotetta
tehokkaasti, jotta ketjussa ja kuluttajilta syntyvä ruokahävikki jäisi
mahdollisimman pieneksi
• sinkkutalouksissa ruokahävikki on suurempaa kuin muissa
kotitalouksissa, mihin liian suuret pakkauskoot saattavat
olla yksi keskeinen tekijä
© Luonnonvarakeskus

Climate Communication II -hanke (2011-13)
•

Hankkeen tavoitteet

– Määrittää elintarvikealan tahtotila ilmastoviestinnälle; useita työpajoja viime
vuosina alan kesken
• Alan viestintäsuositus julkaistiin 2.10.2013  viestintäkamppis
kansalaisille (Luke ja alan toimijat ja viestijät) S-2016
– Taustaksi selvitetty kuluttajien käsityksiä elintarvikkeiden ilmastovaikutuksiin
ja hiilimerkintöihin liittyen – muutama poiminta seuraavissa..
•

2012-2013 toteutettu laaja kuluttajatutkimus:

– Ryhmäkeskustelut (33 osallistujaa)
– Kuluttajakyselypaneeli (1010 vastaajaa)
– Fasilitoitu nettiryhmäkeskustelu (n. 100 osallistujaa tehtävineen

9.11
.201
6
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Kuluttajien ajatuksia ruuan ympäristövaikutuksista –
pakkaus nousee vahvasti esille (huom ero todellisiin
ympäristövaikutuksiin!!)
Vähän pakkausmateriaalia

73

Pieni hiilijalanjälki

70

Lähiruoka

66

Kotimaisuus

49

Luonnonmukaisuus

45

Ympäristömerkki

44

Tuotantoeläinten hyvinvointi

Climate Communication 2:
• Kuluttajilta kysyttiin, mitkä
asiat liittyvät
ympäristöystävällisiin
elintarvikkeisiin?
• ”Vähän pakkausmateriaalia”
sai eniten kannatusta
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Eettiset tuotantotavat
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Prosessoimattomuus/ jalostamaton
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Tehokas tuotantoketju (tehokas resurssien käyttö)
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Puhtaus
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Luonnollinen
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Vähän/ei lainkaan e-koodeja/lisäaineita

30

Tuottajien oikeudet/ reiluus
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Vähäkalorinen
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Muu, mikä?
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Ref: Hartikainen et al. 2013

Mistä elintarvikkeiden ympäristökuorma aiheutuu?
Avoin kysymys. Ihmiset luulevat näin:
(vastausprosentti 73 %)
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Nielsen global online survey 12/2015

43

© Luonnonvarakeskus

44

© Luonnonvarakeskus

45

© Luonnonvarakeskus

46

© Luonnonvarakeskus

Miksi ruokahävikin vähentäminen on tärkeää? EU:ssa
• EU:ssa vuosittain 88 miljoonaa tonnia ruokahävikkiä, rahallinen
arvo noin 143 miljardia euroa
• 173 kg henkeä kohti, noin 20% tuotetusta ruoasta: ilmastovaikutus,
taloudellinen menetys
• Esim. C-vitamiinin hävikki kattaisi 90 miljoonan ihmisen
päivittäisen tarpeen
• Hävikkiä eniten kotitalouksista, ravitsemispalveluista ja kaupasta
(70%)
• EU:n kiertotalouspaketin ja YK Kestävän kehityksen tavoite
vähentää ruokahävikkiä 50 % vuoteen 2030
• Ravinnon ja ruokaketjun osuus kaiken kulutuksemme ympäristövaikutuksista peräti 40 %, eli enemmän kuin liikenteestä tai
asumisesta
© Luonnonvarakeskus
Fusions 2016, Luke

Esimerkki meneillään olevista hävikkihankkeista:
LexFoodWaste projekti 2016-2017

Tutkimussuunnitelma, tavoite
Hankkeen tärkeimpänä päämääränä on puolittaa ruokahävikki kuluttajien ja
vähittäiskaupan tasolla sekä vähentää elintarvikejätettä tuotantoketjussa eli
ravitsemuspalveluissa, teollisuudessa ja alkutuotannossa. Tämä tavoite voidaan
jakaa seuraaviin alatavoitteisiin:
– identifioidaan lainsäädännöstä ruokahävikkiin ja elintarvikeperäisiin jätteisiin
suoraan ja epäsuorasti vaikuttavat lait, säädökset ja ohjeistukset.
– yhdenmukaistetaan ja selkiytetään säädösten tulkintaa niin, että toimijoilla on
mahdollisimman yhtenäinen ohjeistus kaupungista tai alueesta riippumatta.
– tutkitaan ruoan uudelleenjakamista, sivuvirtojen hyödyntämistä ja teollisia
symbiooseja ruokajärjestelmässä ja tehdään kyseisiin lainsäädäntökohtiin
suoria kehittämisehdotuksia.
– tarkastellaan lainsäädäntöä kattavasti ja proaktiivisesti siitä näkökulmasta,
millaiset muutokset tehokkaasti, turvallisesti ja kestävästi parantaisivat ja
auttaisivat ruokahävikin vähentämistä sekä sivuvirtojen hyödyntämistä.
– selvitetään elintarvikealan toimijoiden näkemyksiä perustaa
sidosryhmäfoorumi parhaiden käytäntöjen, mittaamisen ja seurannan tueksi.
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Esimerkki meneillään olevista hävikkihankkeista:
LexFoodWaste projekti 2016-2017

Hankkeen ytimessä ajatus:

Tunnistaa mikä lainsäädäntö tai niiden tulkinnat
tällä hetkellä estävät tai hankaloittavat
ruokahävikin ennaltaehkäisemistä, ruokahävikin
vähentämistä tai ruoan uudelleen jakamista
 kehittämiskohteet, byrokratian purku ja
policybrief
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MMM:n rahoittama WASTEMATOR hanke

1.1.2016–28.2.2017
• Kotitaloudet ja ravitsemispalvelut
• Uudet hävikkiarviot → FOODSPILL 2012
• Lajittelututkimus ja kuluttajakysely
kotitalouksien ruokahävikistä
• Selvitys uusista mahdollisista keinoista mitata
ruokahävikkiä kotitalouksissa ja
ravitsemuspalveluissa
• Työkalu/konsepti kotitalouksien ja
ravitsemuspalveluiden hävikin seurantaan
• Esitys jatkokehitystarpeista hävikkitiedon
tuottamiseen ja tilastointiin
© Luonnonvarakeskus

Tiedotus ja viestintä
Kampanja henkilökunnalle ja asiakkaille, syksy 2016
Yritys voi itse valita miten osallistuu
Tarkoituksena kokeilla esim. 3-5 päivän aikaista mittausta ennen ja jälkeen
kampanjan
Työkalu ruokahävikin ja biojätteen säännölliseen mittaamiseen ja arviointiin
ravitsemispalveluissa
Yritykselle tärkeää tietoa toiminnan suunnitteluun
Hävikin seuranta valtakunnallisesti vuosittain

51

9.11.2016

© Luonnonvarakeskus

Komissio-Suomi neuvottelut loppusuoralla:

Life IP CircWaste 2016 - 2020 Lukella vastuualueena ruokajärjestelmän kiertotalous
• Resource efficient production, distribution and use of food and
minimized food waste
– Sub-action 1: More efficient food chain with efficient monitoring: focus
on the hospitality sector.
– Sub-action 2: New solutions to prevent food waste in the entire food
chain – stakeholder involvement and promoting the appreciation of
food and importance of food waste minimization.
• Improving (re)distribution and re-channelling of food to reduce food
waste
– Sub-action 1: Implementing innovative food redistribution concept
– Sub-action 2: Piloting more efficient markets and food reuse:
increasing local procurement.
– Sub-action 3: Testing undervalued parts of slaughter animal carcass
as a source of high-value products.
•
•

Optimizing utilization of by-products in vegetable processing (3
subactions)
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Promoting biogas production and nutrient recycling in the food system

Kiitos!
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