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Johdanto 

Elintarviketeollisuus on Suomen suurin kulutustavaran valmistaja ja neljänneksi suurin 
teollisuuden ala metalli- kemian- ja metsäteollisuuden jälkeen. Elintarviketeollisuuden 
tuotannon ja tuotteiden vaikutuksia ympäristöön seurataan ja niitä pyritään vähentä-
mään monin keinoin. Valmistuksen raaka-aineet ja muut tuotantopanokset hyödynne-
tään mahdollisimman tehokkaasti. Valmistuksessa syntyvää lämpöä kerätään talteen, 
tuotannossa syntyvät sivuvirrat hyödynnetään ja jätteiden syntymistä vähennetään. 

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on koonnut vuodesta 2006 lähtien alan yhteisen ympä-
ristövastuun katsauksen, joka on uusittu tämän jälkeen vuosittain. Tähän katsaukseen 
on koottu ETL:n jäsenyrityksille suunnatun ympäristövastuun kyselyn tulokset sekä 
tilastotietoa elintarviketeollisuuden ympäristövaikutuksista. Kysely on toteutettu 
vuonna 2017 ja vastaukset perustuvat vuoden 2016 tietoihin. 

Kyselyyn vastasi 19 eri toimialoja edustavaa elintarviketeollisuuden yritystä. Yritysten 
yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 5,9 miljardia euroa, mikä tarkoittaa noin 53 prosentin 
osuutta koko alan tuotannon bruttoarvosta. Vastanneet yritykset työllistivät vuonna 
2016 noin 17 100 henkeä, mikä on 45 prosenttia koko elintarviketeollisuuden työvoi-
masta.  

Tärkeimpinä ympäristövastuun painopistealueina elintarviketeollisuuden yritykset pi-
tävät energiatehokkuutta ja materiaalitehokkuutta sekä jätevesiä. Näiden lisäksi kat-
sauksessa tarkastellaan elintarviketeollisuuden ilmastopäästöjä, sivu- ja jätevirtoja, 
hankintaketjun vastuullisuutta sekä muita alan ympäristövastuun näkökohtia. 

Alla olevaan taulukkoon on koottu elintarviketeollisuuden tuotantoon suhteutetut ym-
päristövastuun tunnusluvut. Ne perustuvat kyselyyn osallistuneiden yritysten vastauk-
siin. Tunnuslukuja tulkittaessa on huomioitava, että kyselyyn vastanneiden yritysten 
määrä ja toimialajakauma vaihtelevat vuosittain, mikä vaikuttaa tuloksiin. Tämä näkyy 
esimerkiksi raportoidussa jäteveden määrissä: tunnusluku kasvaa, kun vastanneiden 
joukossa on runsaasti jätevettä tuottavien toimialojen yrityksiä. Toinen keskeinen ve-
denkäyttöä ja jäteveden määrää kuvaaviin tunnuslukuihin vaikuttava näkökohta ovat 
runsaasti jäähdytysvettä vaativat tuotantoprosessit ja toimialat. 

 

 

Taulukko 1. Tuotantoon suhteutetut ympäristövastuun tunnusluvut   
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Elintarviketeollisuuden ympäristövastuu 

Elintarviketuotannon vastuullisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Kiinnostus 
ruokaketjun läpinäkyvyyteen, turvallisuuteen, ympäristövaikutuksiin, raaka-aineiden 
alkuperään sekä eläinten hyvinvointiin on lisääntynyt 2000-luvulta lähtien.  

Vastuullisuus on merkittävä osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Vas-
tuullinen yritys toimii kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen sekä yrityksen että sidosryh-
mien tavoitteet ja odotukset. Pitkällä tähtäimellä on ensiarvoisen tärkeää toimia talou-
dellisesti, sosiaalisesti ja ekologosesti kestävällä tavalla, parantaa resurssitehokkuutta 
ja minimoida kielteiset ympäristövaikutukset.  

 

 

 

Ruokaketjun vastuullisuudelle on kansallisesti määritetty seitsemän ulottuvuutta, jotka 
ovat paikallisuus, ympäristö, eläinten hyvinvointi, työhyvinvointi, ravitsemus, taloudel-
linen vastuu ja tuoteturvallisuus1. Vastuullisuus kattaa toimet, jotka ylittävät lainsää-
dännöllisen vastuun. Elintarvikeyritykset ja niiden toimitusketjut ovat entistä enemmän 
osa verkostomaista talousjärjestelmää. Vastuullisuus on kontekstisidonnainen, joten 
se merkitsee eri asioita eri paikoissa ja elintarviketeollisuudessakin vastuullisuustoi-
met vaihtelevat toimialoittain.  

 

 
 
 

                                            
1 http://www.mtt.fi/julkaisut/vastuullisuusruokaketjussa.pdf 
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Ruuan tuotannolla ja kulutuksella on väistämättä vaikutuksia ympäristöön. Ruoantuo-
tanto vaikuttaa muun muassa ilmaston lämpenemiseen, ympäristön rehevöitymiseen 
ja happamoitumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen2.  
 
Ruoankulutus ja -tuotanto aiheuttavat noin viidenneksen kulutuksen ilmastovaikutuk-
sista. Suurin osa ruokaketjun ilmastovaikutuksista syntyy alkutuotannossa lannoittei-
den käytön seurauksena sekä tuotantoeläimistä3. Elintarviketeollisuuden osuus ruoan 
ympäristövaikutuksista on noin kymmenyksen verran4. Suurin elintarviketeollisuuden 
aiheuttama kuormitus syntyy energian ja vedenkäytöstä sekä hävikistä ja muista jät-
teistä.  
 
Elintarvikeketjun vastuullisuutta on jäsennetty EU-tasolla alan toimintaa kehittävässä 
Euroopan komission koordinoimassa High Level Forum -työryhmässä (HLF)5. Lisäksi 
elintarviketeollisuus on laatinut toimialan vastuullisuusperiaatteet alan eurooppalaisen 
kattojärjestön FoodDrinkEuropen (FDE) johdolla6. Periaatteissa korostetaan mm. ih-
misoikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, ympäröivään yhteiskuntaan, ympäris-
töön sekä kuluttajiin liittyviä näkökohtia.  
 

FoodDrinkEurope on määritellyt alan ympäristö-
vastuuta koskevan vision vuodelle 20307. Sen 
keskeiset painopistealueet elintarviketeollisuu-
den ympäristövastuun edistämiseksi ovat vas-
tuullinen toimitusketju, resurssitehokkuus sekä 
kestävä kulutus ja tuotanto.  
 
Ruokaketjun globaalia vastuullisuustyötä määrit-
televät syyskuussa 2015 hyväksytyt YK:n kestä-
vän kehityksen tavoitteet, joissa käsitellään 
useita elintarvikealalle keskeisiä vastuullisuus 
teemoja8. Keskeisenä teemana elintarviketeolli-
suuden kannalta on tavoite puolittaa ruokahä-
vikki vuoteen 2030 mennessä. 

 

 

 

 

  

                                            
2 https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruoan-ilmastovaikutukset/ 
3 https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/ruoka-ja-ravitsemus/ruoan-ilmastovaikutukset/ 
4 https://www.ruokatieto.fi/ruokafakta/ruokaketjun-vastuullisuus/ymparistovastuu-kattaa-elinkaaren 
5 http://ec.europa.eu/growth/sectors/food/competitiveness/supply-chain-forum/ 
6 http://www.fooddrinkeurope.eu/priorities/detail/responsible-business-conduct/  
7 FoodDrinkEurope Sustainability Vision 2030: http://sustainability.fooddrinkeurope.eu/  
8 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/  
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Ilmastopäästöt 
 

Teollisuuden kasvihuonekaasupäästöt 

Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt vuonna 2016 olivat 58,8 miljoonaa hii-
lidioksidiekvivalenttitonnia9. Päästöt kasvoivat 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 
Teollisuusprosessi ja tuotteiden käyttö -sektorin osuus kasvihuonekaasupäästöistä oli 
11 prosenttia kokonaispäästöistä. Teollisuuden päästöt kasvoivat 3 prosenttia vuoteen 
2015 verrattuna. Teollisuuden alalla eniten nousivat mineraali- ja kemianteollisuuden 
päästöt. F-kaasupäästöt puolestaan laskivat 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, 
johon suurin syy on kaupan ja teollisuuden kylmälaitteissa tehdyt uudistamiset10.  

 

 

 

 

                                            
9 Kasvihuonekaasut: hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O), HFC-yhdisteet, PFC-
yhdisteet, rikkiheksafluoridi (SF6), typpitrifluoridi (NF3 
10 Suomen virallinen tilasto (SVT): Kasvihuonekaasut [verkkojulkaisu]. 

ISSN=1797-6049. 2016, Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2017]. 
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khki/2016/khki_2016_2017-05-24_kat_001_fi.html 

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain.  
Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2016. Tilastokeskus. 
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Kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain 2014. Tilastokeskus 

 

Elintarviketeollisuuden kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2014 noin 372 600 ton-
nia. Eniten kasvihuonekaasupäästöjä aiheutti fossiilinen hiilidioksidi (CO2), jota syntyi 
reilu 250 000 tonnia ja toiseksi eniten biologinen hiilidioksidi (CO2-bio), jota syntyi hie-
man vajaa 30 000 tonnia. Elintarviketeollisuuden synnyttämät ilmastopäästöt ovat va-
jaan prosentin verran kaikista Suomessa syntyvistä kasvihuonekaasupäästöistä, kun 
mukaan otetaan kaikki toimialat sekä kotitaloudet. 

 

Kasvihuonekaasupäästöjen seuraaminen  

Ympäristövastuukyselyyn vastanneista yrityksistä noin puolet seuraa välittömiä kasvi-
huonekaasupäästöjään, joilla tarkoitetaan suoraan omasta tuotantotoiminnasta aiheu-
tuvia päästöjä. Näistä noin 90 % arvioi päästöt laskennallisesti.  

 

Välillisten päästöjen seuraaminen on vielä toistaiseksi melko harvinaista, joskin se 
näyttäisi olevan pienessä kasvussa. Välilliset päästöt ovat päästöjä, jotka eivät suo-
raan aiheudu yrityksen omasta toiminnasta. Vuonna 2016 välillisiä päästöjä seurasi 
37 % vastanneista yrityksistä.  

 

Ilmastopäästöt ja ilmastonmuutos 

EU-tasolla ja myös kansainvälisessä ilmastopolitiikassa energia- ja ilmastoasiat ovat 
merkittävässä roolissa. Ilmastopäästöjen, ts. kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
nen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus ruoantuotantoon ja ruokaturvaan. Ilmaston-
muutos, luonnon kantokyvyn rajallisuus sekä väestönkasvu pakottavat kehittämään 
kestäviä ratkaisuja ruoantuotantoon. Ilmastonmuutoksen vaikutukset heijastuvat elin-
tarviketeollisuuteen, kun esimerkiksi äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät ja vaikuttavat te-
ollisuuden raaka-aineen saatavuuteen ja hintaan. 
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Elintarviketeollisuuden EU-kattojärjestö 
FoodDrinkEurope selvitti vuonna 2015 yritys-
ten näkemyksiä ilmastonmuutoksesta11. 95 
prosenttia vastaajista on jo integroinut ilmas-
tonmuutoksen osaksi liiketoimintastrategi-
aansa ja 83 prosenttia vastaajista puolestaan 
näkee ilmastonmuutoksen mahdollisuutena 
edistää ruokajärjestelmän kestävyyttä ja jous-
tavuutta. 

Alan yritykset pitävät tärkeänä, että ilmaston-
muutoksen vaikutuksia pyritään vähentä-
mään ja sopeutumaan niihin erilaisin toimen-
pitein yhteistyössä toimitusketjun, kuluttajien 
sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden 
kanssa. Noin 90 prosenttia vastaajista panos-
taakin ilmastonmuutokseen sopeutumiseen 
ja ilmastovaikutusten vähentämiseen myös 
toimitusketjussaan ja kumppanuusverkostos-
saan. Keskeisinä vaikuttamiskeinoina näh-
dään teknologiset ratkaisut, muutokset henki-
löstön toimintatavoissa ja kuluttajakäyttäyty-
misessä, omaehtoiset toimialakohtaiset si-
toumukset sekä tuotantoprosessien opti-
mointi ja tuotekehitys. 

                                            
11 http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrink_Europe_Climate_Ac-
tion_Brochure.pdf  

http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrink_Europe_Climate_Action_Brochure.pdf
http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrink_Europe_Climate_Action_Brochure.pdf
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Energiankulutus 

 

Uusiutuvan energian käyttö 

Uusiutuvien energialähteiden käyttö on yksi keskeisemmistä keinoista vähentää il-
mastopäästöjä ja riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Uusiutuvaa energiaa ovat au-
rinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergia, maalämpö sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saa-
tava energia. Bioenergiaa ovat puolestaan puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, 
biokaasu ja kierrätyspolttoaineiden biohajoava osa. 

Energia- ja ilmastopaketin tavoitteena on nostaa uusiutuvien energialähteiden osuutta 

20 prosenttia. Suomen kansallisen uusiutuvan energian toimintasuunnitelman tavoit-

teena on lisätä uusiutuvan energian osuutta Suomen energiantuotannossa 9,5 pro-

senttiyksikköä vuoteen 2020 mennessä, jolloin sen osuus energiankulutuksesta olisi 

38 prosenttia.   

Suomi lukeutuu EU-maiden kärkijoukkoon uusiutuvan energian käytössä Ruotsin, Lat-

vian ja Itävallan kanssa. Suomessa eniten käytetty uusiutuvan energian muoto ovat 

puuperäiset energiamuodot. 

Energiatilasto 2016. Tilastokeskus. 

Uusiutuvien energialähteiden käyttö vuonna 2016 
energian kokonaiskulutuksesta 
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Suomen korkea sijoitus uusiutuvan energian käytössä selittyy pääosin metsäteollisuu-

della, jonka jäteliemet sekä teollisuuden ja energiantuotannon puupolttoaineet ovat 

merkittävimmät uusiutuvan energian lähteet. Puuenergian jälkeen suurin uusiutuvan 

energian lähde on vesivoima. Pienempiä uusiutuvan energianlähteitä ovat lämpöpum-

put, bio- ja kierrätyspolttoaineet, biokaasu ja tuulivoima. Näiden osuus mitä todennä-

köisimmin kasvaa tulevaisuudessa, kun fossiilisille polttoaineille etsitään vaihtoehtoja.  

 

* Vuoden 2016 tulokset ovat ennakkotietoja 

Energiatilasto 2016. Tilastokeskus. 
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Kaavio 1. Uusiutuvien energialähteiden osuus ostetusta sähköstä v. 2016 kyselyyn 

vastanneissa yrityksissä (n=19). 

 

 

Kaavio 2. Uusiutuvien energialähteiden osuus tuotetusta lämmöstä v. 2016 kyselyyn 

vastanneissa yrityksissä (n=19). 

 

Elintarviketeollisuudessa uusiutuvan energian käyttö on kasvussa. ETL:n ympäristö-

vastuun kyselyn mukaan tasaisesti kasvava osa yrityksistä ostaa yli 80 prosenttia säh-
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köstä uusiutuvista energian lähteistä. Ostetun sähkön lisäksi osa elintarviketeollisuu-

den yrityksistä käyttää omassa lämmöntuotannossaan uusiutuvia energialähteitä. 

Yleisimpiä uusiutuvan energian lähteitä ovat kyselyn mukaan vesivoima, puuenergia, 

tuulivoima, aurinkoenergia ja biomassa. Muutamat vastaajat käyttävät myös omia si-

vutuotteitaan energiana.  

Ruokaketjulla on merkittävä rooli energiantuotantoon sopivan biomassan tuottajana. 

Kuivasta selluloosapitoisesta peltobiomassasta kuten nurmikasveista ja oljesta voi-

daan polttamalla ja kaasuttamalla tuottaa lämpöä ja sähköä. Tuoreesta peltobiomas-

sasta ja elintarviketeollisuuden ja maatalouden sivuvirroista voidaan mädättämällä 

tuottaa biokaasua, josta saadaan lämpöä sekä liikennepolttoainetta. Öljykasveista ku-

ten rypsistä saadaan esteröinnillä biopolttoainetta ja tärkkelyspitoisista kasveista voi-

daan käyttämällä tuottaa etanolia. 

 

Energiatehokkuus  

Elintarviketeollisuus on sitoutunut toimimaan energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Lainsäädännön keskeisen viitekehyksen muodostavat EU:n energiatehokkuusdirek-
tiivi (2012(27)EU) sekä kansallinen energiatehokkuuslaki (1429/2014). Suomessa 
pääasiallisena työkaluna energiatehokkuuden parantamiseksi ovat elinkeinoelämän 
omaehtoiset toimenpiteet, erityisesti teollisuuden energiatehokkuussopimusjärjes-
telmä.  

Elintarviketeollisuusliitto on hallinnoinut vuodesta 2008 lähtien elintarviketeollisuuden 
energiatehokkuussopimusta, jolla toteutetaan EU:n asettamia energiatehokkuusvel-
voitteita elintarviketeollisuudessa. Uusi sopimuskausi kattaa vuodet 2017 - 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäinen energiatehokkuussopimuskausi kattoi vuodet 2008–2016 ja siihen liittyminen oli yri-
tyksille vapaaehtoista. Järjestelmän tavoitteena on ollut tehostaa elintarviketeollisuuden energian-
kulutusta 9 prosenttia vuoteen 2016 mennessä verrattuna vuoden 2005 kulutukseen. Alan yritys-
ten omaehtoisten toimenpiteiden ja aktiivisuuden ansiosta tähän tavoitteeseen päästiin. 

Toinen sopimuskausi alkoi vuonna 2017. Sopimuskauden 2017-2025 tavoitteena on tehostaa yri-
tysten energiankäyttöään 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tehostamistavoite ei kuiten-
kaan rajoita yrityksen tai sen energiakulutuksen kasvua. Liittyminen elintarviketeollisuuden toi-
menpideohjelmaan tapahtuu toimittamalla liittymisasiakirja Elintarviketeollisuusliittoon. Elintarvike-
teollisuuden yrityksistä suurimmat energiaa käyttävät yritykset liittyvät Elinkeinoelämän keskuslii-
ton hallinnoimaan energiavaltaisen teollisuuden sopimukseen.  

Sopimus tarjoaa työkaluja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä energiankäytöstä aiheu-
tuvan ilmastokuormituksen vähentämiseksi. Sopimukseen liittyneiden yritysten on mahdollista 
saada tietyin ehdoin tukea mm. energiakatselmuksiin ja -investointeihin. Lisäksi yritys voi sopi-
musjärjestelmään liittymällä osoittaa ympäristölupiin liittyvän energiankäytön tehostamisvelvoit-
teen toteutumisen. ETL tarjoaa sopimukseen liittyneille yrityksille suunnattua maksutonta energia-
tehokkuusneuvontaa yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa. 

Uusi energiatehokkuussopimus 2017-2025: http://www.energiatehokkuussopimukset2017-
2025.fi/  

Liittymisasiakirja ja muuta tietoa sopimukseen liittymisestä: http://www.energiatehokkuussopimuk-
set2017-2025.fi/liittyjalle/  

Nykyisen sopimusjärjestelmän toimintaa ja tuloksia: http://www.energiatehokkuussopimuk-
set.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/  

http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/liittyjalle/
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/liittyjalle/
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/
http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/
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Ensimmäiselle sopimuskaudelle 2008-2016 elintarviketeollisuuden energiatehokkuus-

sopimukseen liittyi noin 50 elintarviketeollisuuden yritystä ja niiden noin 90 toimipaik-

kaa. Ensimmäisen sopimuskauden tavoite tehostaa elintarviketeollisuuden energian-

kulutusta 9 prosenttia täyttyi. Tarkempi raportti ensimmäisen sopimuskauden tulok-

sista valmistuu syksyllä 2017.  
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Kiertotalous elintarviketeollisuudessa 

Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää resurs-
sit tehokkaasti ja kestävästi. Ajatuksena on, että raaka-aineet ja materiaalit pysyvät 
mahdollisimman pitkään talouden käytössä, materiaalien arvo säilyy ja haittavaikutuk-
set ympäristölle vähenevät. Tulevaisuuden visiona on, että jätettä ei enää synny, kun 
ylimääräiset materiaalit ovat raaka-ainetta muille ja tuotteet suunnitellaan käytettäviksi 
mahdollisimman pitkään.  

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2015 kiertotalouspaketin, joka sisältää laajan 
toimintasuunnitelman sekä ehdotuksia toimintasuunnitelmaa tukevista säädösmuu-
toksista. Toimintasuunnitelma sisältää tuotteen koko elinkaaren kattavia toimenpiteitä 
suunnittelusta, hankinnasta, tuotannosta ja kulutuksesta jätehuoltoon sekä uu-
sioraaka-aineiden markkinoihin. Ensivaiheessa säädösmuutokset koskevat erityisesti 
jäte- ja pakkausjätelainsäädäntöä12. Alkuvuodesta 2017 komissio julkaisi raportin kes-
keisten aloitteiden toteutuksesta ja edistymisestä13. 

Kansallisesti kiertotalouden mahdollisuuksia hahmotetaan muun muassa Valtioneu-
voston kiertotalous Suomessa -selvityksessä sekä Sitran julkaisemassa tiekar-
tassa1415. Elintarviketeollisuudella on merkittävä rooli kiertotaloudessa esimerkiksi ra-
vinnekierron tehostamisessa ja ruokahävikin vähentämisessä.  

FoodDrinkEurope on koonnut esimerkkejä siitä, mitä kiertotalous tarkoittaa elintarvi-
keteollisuudessa ja mitä alan yritykset sen edistämiseksi jo tekevät16. Kiertotalouden 
mukainen toiminta elintarviketeollisuudessa tarkoittaa raaka-aineiden ja muiden tuo-
tantopanosten tehokasta käyttöä niin, että niiden arvo pyritään säilyttämään mahdolli-

                                            
12 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm  
13 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_fi.htm  
14 http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/25_Kiertotalous+Suomessa.pdf/5a942ae7-9ec8-
4b54-a079-f99c8ba2f8f1?version=1.0  
15 https://media.sitra.fi/2017/02/24032626/Selvityksia117-2.pdf  
16 http://circulareconomy.fooddrinkeurope.eu/  

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_fi.htm
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/25_Kiertotalous+Suomessa.pdf/5a942ae7-9ec8-4b54-a079-f99c8ba2f8f1?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/25_Kiertotalous+Suomessa.pdf/5a942ae7-9ec8-4b54-a079-f99c8ba2f8f1?version=1.0
https://media.sitra.fi/2017/02/24032626/Selvityksia117-2.pdf
http://circulareconomy.fooddrinkeurope.eu/
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simman pitkään mahdollisimman korkeana. Tämän ohella kiertotalouden mukaista toi-
mintaa voidaan edistää muun muassa tuote- ja tuotannon suunnittelun ja ennakoinnin 
kautta, kehittämällä vastuullisia käytäntöjä toimitusketjussa sekä lisäämällä kuluttajien 
tietoisuutta ympäristötehokkaista toimintamalleista.  

Kiertotalouden ohella ruokaketjun toi-
mintaan ja kestävyyteen liittyy oleelli-
sesti biotalous. Biotaloudella tarkoite-
taan taloutta, joka käyttää uusiutuvia 
luonnonvaroja ravinnon, energian, tuot-
teiden ja palvelujen tuottamiseen. Li-
säksi se pyrkii vähentämään riippu-
vuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä 
edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti17.  

Biotalouteen liittyviä tavoitteita, toimenpiteitä ja mahdollisuuksia hahmotetaan Suo-
men kansallisessa biotalousstrategiassa sekä EU:n biotalousstrategiassa. Elintarvike-
teollisuus ja koko ruokaketju ovat keskeisessä osassa biotaloutta, sillä toiminta perus-
tuu biopohjaisten raaka-aineiden hyödyntämiseen. EU:n biotalousstrategian kulmaki-
venä onkin raivata tietä innovatiivisemmalle, resurssitehokkaammalle ja kilpailukykyi-
semmälle yhteiskunnalle, jossa huolehditaan sekä elintarvikkeiden saatavuudesta, 
että uusiutuvien luonnonvarojen kestävästä käytöstä18.  

 

Materiaalitehokkuus 

Materiaalitehokkuus on elintarviketeollisuudessa keskeinen osa alan yritysten resurs-
sitehokkuutta sekä tehokasta taloudenpitoa raaka-aineiden ja muiden tuotantopanos-
ten kustannustehokkaan käytön näkökulmasta. Materiaalitehokkuus tarkoittaa kilpai-
lukykyisten tuotteiden ja palveluiden aikaansaamista pienenevin materiaalipanoksin. 
Materiaalitehokkuustoimet aikaansaavat fyysisiin materiaalitaseisiin muutoksia, joiden 
hyödyt voidaan ilmaista euroina, vähenevinä ympäristövaikutuksina ja säästyneinä 
luonnonvaroina19.  

Tehokas materiaalitalous parantaa yritysten kilpailukykyä, vähentää ympäristövaiku-
tuksia ja turvaa luonnonvarojen riittävyyttä. Tuotannossa materiaalitehokkuus tarkoit-
taa luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, tehokasta sivuvirtojen hallintaa, jätteen mää-
rän vähentämistä ja materiaalin kierrätystä tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. 

Suomen vuonna 2013 julkaistu kansallinen materiaalitehokkuusohjelma esitti kahdek-
saa toimenpidettä materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Ko. ohjelman toteutumista ja 
vaikuttavuutta arvioidaan parhaillaan ja kansallinen materiaalitehokkuusohjelma päi-
vitetään arvioinnin tulosten perusteella vuoden 2017 loppuun mennessä.  

Motiva koordinoi vapaaehtoisuuteen perustuvan kansallisen sitoumusmallin kehittä-
mistä materiaalitehokkuuden edistämiseksi ja Elintarviketeollisuusliitto osallistuu työ-
hön muiden toimialaliittojen ohella. Sitoumusmallia pilotoidaan elintarvikealalla selvit-
tämällä, miten hävikkiä voitaisiin vähentää elintarviketeollisuudessa ja kaupassa sekä 

                                            
17 http://www.biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalous-lyhyesti/  
18 http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_fi.pdf  
19 https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus 

http://www.biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalous-lyhyesti/
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_innovating_sustainable_growth_fi.pdf
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näihin kuuluvassa logistiikassa. Pilotti toteutetaan Elintarviketeollisuusliiton, Päivittäis-
tavarakauppa ry:n ja valtionhallinnon yhteistyönä ja mukana on myös molempien liit-
tojen jäsenyrityksiä. Ylätason materiaalitehokkuussitoumusmallin sekä sen elintarvi-
kealaa koskevan pilotin lisäksi vuonna 2016 aloitettiin työ elintarviketeollisuuden ma-
teriaalitehokkuuden tiekartan määrittelemiseksi.  

Elintarviketeollisuuden ympäristövastuukyselyn mukaan materiaalitehokkuus on nos-
tanut merkitystään yhtenä ympäristövastuun painopistealueena, joskin tärkeimpänä 
painopistealueena pidetään edelleen energiatehokkuutta.  

 

Ruokahävikki 

Ruokahävikki koskee kaikkia ruokaketjun toimijoita alkutuotannossa kuluttajaan. Ruo-
kahävikin vähentäminen on perusteltua, sillä hävikiksi päätyvän ruoan valmistukseen 
käytetyt raaka-aineet ja muut tuotantopanokset ovat menneet hukkaan ja niihin liittyvät 
ympäristövaikutukset ovat syntyneet turhaan. Lisäksi ruokahävikki tarkoittaa myös ra-
vitsemuksellisesti hukkaan heitettyjä kaloreita.  

Ruokahävikkiä syntyy elintarvikeketjun kaikissa vaiheissa ja sen syntymistä on mah-
dotonta poistaa kokonaan. Hävikille ei vielä toistaiseksi ole olemassa yksiselitteistä 
määritelmää ja seurantaa, joka mahdollistaisi hävikin seurannan koko ruokaketjussa. 
Selkeä määritelmä ja yhteisymmärrys hävikin muodostumisesta ruokaketjussa on kui-
tenkin tärkeää, jotta myös hävikin vähentämistoimet voidaan kohdentaa tarkoituksen-
mukaisesti. Ruokahävikin määrittelemiseksi ja laskentatapojen kehittämiseksi on 
käynnissä useita tutkimushankkeita ja elinkeinoelämän aloitteita. EU-tasolla on toteu-
tettu mm. FUSIONS -hanke, jonka tarkoituksena oli mitata hävikkiä EU-tasolla. Food 
Loss and Waste Standard (FLW) on puolestaan työkalu hävikin laskemiseen ja rapor-
tointiin20.  

Hävikin vähentämiseksi on etsitty erilaisia keinoja, esimerkiksi päiväysmerkintöihin liit-
tyvistä käytännöistä. Hävikkiä voidaan vähentää myös ruokalahjoituksin. Niihin liittyen 
FoodDrinkEurope on laatinut ohjeistuksen yhteistyössä Euroopan Ruokapankkien 
sekä vähittäiskaupan järjestöjen kanssa21. Evira on julkaissut aihetta koskevan kan-
sallisen oppaan22.  

FoodDrinkEurope on lanseerannut yhdessä mui-
den ruokaketjun toimijoiden kanssa EU-tasolla 
Every Crumb Counts – julistuksen, jolla kannus-
tetaan alan toimijoita ruokahävikin vähentämi-
seen. Kansallisesti hävikkiteemaa pidetään esillä 
mm. vuosittaisella Hävikkiviikolla.  

 

 

 

 

                                            
20 http://www.eu-fusions.org/ ja http://flwprotocol.org/flw-standard/  
21 http://www.fooddrinkeurope.eu/publication/every-meal-matters-food-donation-guidelines/  
22 https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikehuoneistot/ruoka-apu/  

http://www.eu-fusions.org/
http://flwprotocol.org/flw-standard/
http://www.fooddrinkeurope.eu/publication/every-meal-matters-food-donation-guidelines/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikehuoneistot/ruoka-apu/
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Elintarviketeollisuuden sivutuotteet ja jätteet 

Raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten tehokas hyödyntäminen ja jätteiden mää-
rän vähentäminen ovat keskeisiä resurssitehokkuuden toimenpiteitä. Jätemäärien vä-
hentyessä positiivisten ympäristövaikutusten ohella myös jätteiden käsittelyyn liittyvät 
suorat ja välilliset kustannukset laskevat. 

Vuonna 2015 jätteiden kokonaiskertymä Suomessa kasvoi, mutta teollisuuden jäte-
määrä laski edellisvuoteen verrattuna. Teollisuuden jätekertymä on laskenut tasaisesti 
tällä vuosikymmenellä. Suomen kokonaisjätemäärästä (noin 105 miljoonaa tonnia) 
73 prosenttia aiheutui kaivostoiminnasta ja louhinnasta. Rakentaminen ja teollisuus 
ovat toiseksi suurimpia jätteen kerryttäjiä. Teollisuudessa jätettä syntyi 8,9 miljoona 
tonnia ja elintarviketeollisuuden osuus oli noin 8 prosenttia (v. 2015 elintarviketeolli-
suuden jätteiden määrä reilu 0,7 miljoonaa tonnia). Suurin osa elintarviketeollisuu-
dessa syntyvästä jätteestä on eläin- ja kasvisperäisiä jätteitä. 

 

Teollisuuden jätemäärät toimialoittain 2004-2014. YM 201723 

 

Elintarviketeollisuusliiton ympäristövastuun kyselyn mukaan tuotetonnia kohden las-
kettu kaatopaikkajätteen määrä on laskenut selvästi vuosina 2012-2016. Kehitystä se-
littää vuonna 2016 voimaan tullut orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto ja siihen val-
mistautuminen ennen vuotta 2016.  

 

                                            
23 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79699/SY_03_2017.pdf?sequence=3 
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Jätteen hyödyntäminen 

Elintarviketeollisuudessa syntyvästä jätteestä suurin osa hyödynnetään joko materi-
aalina tai energiana. Energiana hyödyntämisen osuus on kasvanut samalla kun kaa-
topaikkasijoituksen osuus on vähentynyt. Vuonna 2016 voimaan tullut orgaanisen jät-
teen kaatopaikkakielto on kannustanut yrityksiä etsimään vaihtoehtoisia tapoja käsi-
tellä tuotannossaan syntyviä biohajoavia jätteitä. 

Viime vuosien investoinnit uusiutuvaan energiaan ja biopolttoaineisiin ovat nähtävissä 
myös jätetilastoissa. Monet energia-alan yritykset ovat alkaneet tuottaa uusiutuvaa 
energiaa ja biopolttoaineita ruokaketjun ulkopuolelle jäävistä sivutuote- ja jätevirroista. 
Osa tuotantolaitoksista on rakennettu elintarviketeollisuusyritysten yhteyteen, jolloin 
toiminnasta saadaan erittäin tehokasta. Biopolttoaineiden tuotannossa syntyviä sivu-
tuotteita voidaan edelleen hyödyntää esimerkiksi rehuna tai lannoitteena.  

Eloperäisten jätteiden, sivutuotteiden sekä muiden tuotannon sivuvirtojen hyödyntä-
miseen liittyy kuitenkin vielä useita pullonkauloja. Ne koskevat osin logistisia ratkai-
suja, kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuutta sekä eri jakeiden hyödyntämisen lii-
ketaloudellista kannattavuutta yleensä. Myös määritelmien soveltamisen sekä tilas-
toinnin tasolla on edelleen runsaasti rinnakkaisia käytäntöjä. Jäte- ja sivuvirtojen hyö-
dyntämistä ETL:n jäsenyrityksissä on kuvattu tarkemmin vuonna 2016 valmistuneessa 
selvityksessä24. 

 

                                            
24 http://www.etl.fi/media/aineistot/raportit-ja-katsaukset/etl-jate_ja_sivuvirtaselvitys_2016.pdf  
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ETL:n ympäristövastuunkysely 2016. 

 

Ympäristövastuunkyselyn mukaan energiana hyödyntämistä on yleisin jätteen hyö-

dyntämistapa. Toiseksi yleisin hyödyntämistapa on materiaalihyödyntäminen. Elintar-

viketeollisuuden orgaanista jätettä voidaan hyödyntää myös raaka-aineena tuotan-

toeläinten rehun tai lannoitteen tuotannossa. Esimerkiksi panimoteollisuudessa syn-

tyvä mäski on erinomainen karjan ruokinnassa käytettävä, runsaasti valkuaisaineita 

sisältävä rehu. Toinen esimerkki materiaalihyödyntämisestä on tärkkelysteollisuu-

dessa syntyvä perunan soluneste, jota voidaan lähes sellaisenaan käyttää lannoit-

teena. Teknologian kehittyessä tulevaisuudessa yhä isompi osa elintarviketeollisuus-

teollisuuden jätteistä voidaan hyödyntää joko materiaalina tai energiana, ja alan ma-

teriaalitehokkuutta tehostaa entisestään. 

 

Pakkausten kierrätys ja hyötykäyttö 

Elintarvikealan yritysten ympäristövastuuseen kuuluu 
pakkausjätteen kierrätyksestä ja asianmukaisesta hä-
vittämisestä huolehtiminen pakkausten tuottajavastuun 
mukaisesti. Tuottajavastuu on lainsäädännöllinen vel-
voite, joka koskee yrityksiä, jotka pakkaavat tuotteita 
Suomessa tai maahantuovat pakattuja tuotteita ja joi-
den liikevaihto on vähintään miljoona euroa. Yritys voi 
huolehtia pakkausten tuottajavastuusta itsenäisesti tai 
tekemällä sopimuksen Suomen Pakkauskierrätys 
RINKI Oy:n ja pakkausalan tuottajayhteisöjen kanssa. 
Yritysten vastuulla on järjestää myös kuluttajille suun-
nattu pakkausten keräys ja kierrätys. 

Pakkausten tuottajavastuuta ja pakkausjätteiden kierrätystavoitteita tarkastellaan par-
haillaan myös EU-tasolla osana Euroopan komission kiertotalouspakettia ja jätedirek-
tiivien uudistusta.  

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Materiaalina hyödynnettävät (n=18)

Energiana hyödynnettävät (n=19)

Muut mahdolliset tavat (n=16)

Kompostoitavat jakeet (n=17)

Kaatopaikalle loppusijoitettava jäte (n=18)

Vaarallinen jäte (n=19)

Jätemäärien (t/a) jakautuminen eri 
hyödyntämistapoihin



ETL Ympäristövastuun katsaus 2016  
 

20 
 

Pakkauksilla on erittäin tärkeä rooli myös hävikin sekä elintarvikkeiden tuotannon ja 
kulutuksen ympäristövaikutusten vähentämisessä. Toimiva pakkaus suojaa tuotetta 
pilaantumiselta ja parantaa sen säilyvyyttä. Pakkaus ehkäisee ruokahävikkiä logisti-
sessa ketjussa, kaupassa ja kotitalouksissa. Mikäli pakkaus epäonnistuu tehtäväs-
sään, on ruokahävikistä syntyvä ympäristökuormitus usein huomattavasti suurempi 
kuin pakkauksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset25. Pakkauksella on myös tärkeä 
rooli välittää kuluttajalle tietoa mm. tuotteen asianmukaisesta säilytyksestä ja käsitte-
lystä. 

Suomessa yli puolet pakkauksista kierrätetään. Kartongin, lasin ja metallien kierrätys-
tulokset ovat jo useita vuosia ylittäneet Suomessa ja EU:ssa asetetut kierrätystavoit-
teet. Myös muovipakkausten osalta kierrätystavoitteet on saavutettu. Pakkaukset käy-
tetään uudelleen, hyödynnetään uusien tuotteiden raaka-aineena tai energiana. Pak-
kausten hyötykäyttö vähentää oleellisesti kaatopaikalle päätyvien elintarvikepakkaus-
ten määrää sekä neitseellisen pakkausmateriaalin tarvetta. Alan yritykset pyrkivät jat-
kuvasti vähentämään pakkausjätteen määrää tehostamalla pakkaussuunnittelua sekä 
pakkausmateriaalien hyötykäyttöä.  

Elintarviketeollisuuden pakkausten kokonaiskäyttö vuonna 2015 oli yhteensä 684 700 
tonnia.  Alan toimijat saattoivat tuolloin markkinoille yhteensä 181 800 tonnia pakkauk-
sia uudelleenkäytetyn pakkausmateriaalin määrän ollessa yhteensä 502 900 tonnia.  

 

Pakkausten uudelleenkäyttöaste (%): 

 

 

Pakkausten uudelleenkäyttöaste (%), RINKI Oy 

 

 

                                            
25 LOHAS Ecopaf -hanke (MTT 2013) 
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Vesitehokkuus 

Vesi on elintarviketeollisuudessa usein sekä tuo-
tantopanos että olennainen osa tuotantoproses-
sia, sillä sitä tarvitaan jäähdytykseen sekä hygie-
nia- että puhtausvaatimusten täyttämiseen. Suo-
messa verrattain pienet tuotantosarjat ovat tyy-
pillisiä ja siksi tuotantolinjastoilla tarvitaan useita 
vaihtoja. Tuotevaihdot lisäävät linjastojen pesun 
tarvetta ja täten käytetyn veden määrää. Veden-
käytön tehostaminen on elintarviketeollisuudelle 
yksi keskeinen keino parantaa resurssitehok-
kuutta. 

Teollisuuden vedenkäyttö on noin puolet koko 
Suomen vedenkulutuksesta. Elintarviketeolli-
suuden osuus teollisuuden vedenkäytöstä oli 
vuonna 2012 alle prosentin. Isoimmat elintarvi-
keteollisuuslaitokset hankkivat vetensä itse ja johtavat ne käytön ja puhdistuksen jäl-
keen takaisin vesistöön. Elintarviketeollisuudelle yleisimpiä veden lähteitä ovat meri, 
kunnan vesilaitos ja pohjavedenottamo.  

Meri- ja pintaveden suuri osuus elin-
tarviketeollisuuden vedenkäytöstä 
kuvastaa alan prosesseissa tarvitta-
van jäähdytysveden määrää. Elintar-
viketeollisuuden häiriöttömän toimin-
nan takaaminen edellyttää myös, 
että yritykset saavat hyvälaatuista 
talousvettä häiriöttä.  
 
Vesihuoltolaitokset ovat velvollisia 
talousveden toimittamiseen elintarvi-
keyrityksille, mikäli elintarvikeyritys 
sijaitsee laitoksen toiminta-alueella, 
vaikka kyseinen yritys ei kuuluisi-
kaan vesihuoltolain soveltamisalan 
piiriin. Talousveden lakisääteiset 
laatuvaatimukset täyttävä vesi so-
veltuu lähes poikkeuksitta sellaise-

naan elintarvikkeiden valmistukseen. Mikäli yritys tarvitsee talousvettä korkealaatui-
sempaa vettä toimintaansa, on sen vastattava itse veden jatkokäsittelystä. 
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ETL:n ympäristövastuunkyselyt 2011-2016 

 

Puhtaan veden riittävyys on keskeinen ruokaketjun toimintaan liittyvä globaali näkö-
kohta. Kansallisesti runsaiden vesivarojen riittävyys sekä vesiosaaminen ovat ruoka-
ketjumme strateginen vahvuus erityisesti tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vaikut-
taessa globaalisti puhtaan veden saatavuuteen. Kestävällä ja tehokkaalla vedenkäy-
töllä voidaan ympäristövaikutusten pienentämisen lisäksi vähentää energiankulutusta 
ja kustannuksia. 

Vesijalanjälki on ympäristötyökalu, jonka avulla yritykset voivat mitata vedenkulutusta 
kaikkien toimintojensa osalta. Vesijalanjälki auttaa yrityksiä tunnistamaan oman ve-
denkäytön vaikutukset ja kriittisimmät kohdat, jossa se voi parantaa omaa vesitehok-
kuuttaan.  

Vedenkäytön tehostaminen elintarviketeollisuudessa on tehtävä samanaikaisesti kor-
keiden hygieniavaatimusten kanssa, sillä vedenkäyttöä ei voi vähentää lämpötilan 
nousun, haitallisten aineiden kertymisen tai mikrobien kasvun kustannuksella. Haas-
teista huolimatta alan yritykset ovat onnistuneet tehostamaan vedenkäyttöään esimer-
kiksi pesujen optimoinnilla ja keräilyveden käsittelyjärjestelmillä. 
 
 

Jätevedet 

Elintarviketeollisuudessa syntyvät jätevedet ja muut nesteet lasketaan jätevedeksi. Jä-
tevedessä olevilla typellä, fosforilla ja kiintoaineilla on vesistöjä rehevöittävä vaikutus. 
Jäteveden puhdistuksella on merkittävä rooli elintarviketeollisuuden yritysten ympäris-
tövastuussa.  

Jätevesipuhdistamoiden toimintaa ja puhdistustehoa on parannettu jatkuvasti viimeis-
ten vuosikymmenten aikana huomattavilla investoinneilla. Nykyään yhdyskuntien jä-
tevedestä saadaan eroteltua orgaaninen aines noin 97-prosenttisesti ja fosfori 96-pro-
senttisesti. Myös teollisuudessa on tehty merkittäviä investointeja jätevesien puhdis-
tamiseksi. Yritysten oman vastuullisuustyön lisäksi taustalla ovat kiristyneet viran-
omaismääräykset. 
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Alla olevassa kuvassa esitetään ympäristökyselyyn vastanneiden yritysten jäteveden 
määriä vuosina 2011-2016. Tunnuslukujen kehitykseen vaikuttaa myös vuosittainen 
vaihtuva kyselyyn vastanneiden yritysten toimialajakauma. 

 

 

ETL:n ympäristövastuunkyselyt 2011-2016 
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Vastuullisuus toimitusketjussa 
 

Merkittävä osa elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista syntyy jo alkutuotannossa, 

joten toimitusketjun vastuullisuuden seuraaminen on olennainen osa 

elintarviketeollisuusyritysten ympäristövastuutyötä. Elintarviketeollisuusliiton 

ympäristövastuun kyselyyn vuonna 2017 vastanneista yrityksistä yli 80 prosenttia 

kannustaa toimittajiaan kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. 

 

  

 

 

Ympäristövastuun kyselyn perusteella sopimustilojen vastuullisuutta seurataan usein 

tarkimmin ja yleensä kaikkien tilojen osalta. Sopimusviljelijöiden vastuullisuutta ei 

seurata yhtä tarkasti. 

Elintarviketeollisuuden yrityksillä on useita keinoja toimitusketjunsa vastuullisuuden 

johtamiseen. Alan suurilla toimijoilla on yleensä käytössään eettiset toimintaohjeet eli 

Code of Conduct, joissa edellytetään toimitusketjun vastuullisuutta ja joihin 

yhteistyökumppaneiden on sitouduttava. Useimmille kyselyyn vastanneille Code of 

conduct on pääkeino johtaa yrityksen vastuullisuutta. Auditoinit, keskustelut, 

raportoinnit ja ohjaukset nähtiin myöskin keinoina edistää ja seurata vastuullisuutta 

toimittajakentässä.  

Ympäristövastuun kyselyssä selvitettiin myös kuljetuksiin liittyviä ympäristövastuulli-
suuden käytäntöjä ja näkökulmia. Kyselyyn vastanneista yrityksistä vain 13 prosentilla 
on omaa kuljetuskalustoa. Kuljetuksissaan kyselyyn vastanneet seuraavat pääasiassa 
reittisuunnittelua ja -optimointia, polttoaineen kulutusta, kuljetuskilometrejä vuosita-
solla sekä paluukuljetusten hyödyntämistä. Yli puolet vastanneista yrityksistä ei seu-
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raa logistiikan aiheuttamia päästöjä laisinkaan. Lähtevän logistiikan osalta kuljetus-
päästöjä seuraa hieman vajaa 20 prosenttia yrityksistä sekä lähtevän ja saapuvan lo-
gistiikan osalta kuljetuspäästöjä seuraa vastaavasti hieman vajaa 20 prosenttia.    
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ETL:n ympäristövastuun kyselyyn vuonna 2017 
vastanneet yritykset 

 

• Altia Oyj 

• Arla Oy 

• Avena Kantvik Oy 

• Eckes-Granini Finland Oy Ab 

• Fazer 

• Finnamyl Oy 

• Hankkija Oy 

• Osuuskunta Maitomaa 

• Oy Gustav Paulig Ab 

• Oy Hartwall Ab 

• Ravintoraisio Oy 

• Saarioinen Oy 

• Sinebrychoff 

• Snellman Oy Ab 

• Snellmanin Kokkikartano Oy 

• Suomen Sokeri Oy 

• VAASAN Oy 

• Valio Oy 

• Viking Malt 
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Elintarviketeollisuusliitto edustaa ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä työmarkkina- ja elinkeinopoli-
tiikassa. Vahvistamme alan liiketoiminnan edellytyksiä ja rakennamme Suomeen kilpailukykyistä toi-
mintaympäristöä yritysten innovatiiviselle kasvulle. Toimintamme piiriin kuuluvat noin 600 yritystä kat-
tavat lähes koko elintarviketeollisuuden tuotannon Suomesta. 

Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala. Alan liikevaihto on 10,7 miljardia 
euroa ja sen palveluksessa on 38 000 henkeä. Koko ruoka-ala työllistää Suomessa suoraan ja välilli-
sesti noin 340 000 henkeä eli 13 prosenttia työllisestä työvoimasta. Elintarvikeviennin arvo on 1,5 mil-
jardia euroa ja tuonnin 4,5 miljardia euroa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


