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Johdanto
Elintarviketeollisuusliitto (ETL) on koonnut vuodesta 2006 lähtien alan yhteisen ympäristövastuun raportin ja se on uusittu tämän jälkeen vuosittain. Tähän katsaukseen on
koottu ETL:n jäsenyrityksille vuonna 2016 toteutetun ympäristövastuun kyselyn tulokset sekä muista lähteistä saatavilla olevaa tilastotietoa elintarviketeollisuuden ympäristövaikutuksista. Yrityksille suunnatun kyselyn vastaukset perustuvat vuoden 2015
tietoihin.
Vuonna 2016 kyselyyn vastasi 25 eri toimialoja edustavaa elintarviketeollisuuden yritystä. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 6,8 miljardia, mikä tarkoittaa noin 61 %
osuutta koko alan liikevaihdosta. Vastanneet yritykset työllistivät 15 760 henkilöä eli
noin 41 % koko elintarviketeollisuuden työvoimasta.
Elintarviketeollisuus on teknologia- metsä- ja kemianteollisuuden jälkeen Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala. Elintarviketeollisuuden osuus ympäristöön kohdistuvasta teollisuuden kokonaiskuormituksesta on kuitenkin melko vähäinen.
Tärkeimmiksi ympäristövastuullisuutensa painopistealueiksi elintarviketeollisuuden
yritykset kokevat energia- ja materiaalitehokkuuden sekä toimitusketjunsa vastuullisuudesta huolehtimisen1. Näiden näkökohtien lisäksi tässä katsauksessa tarkastellaan muun muassa elintarviketeollisuuden päästöjä veteen ja ilmaan sekä muita alan
ympäristövastuun näkökohtia ja niihin liittyviä toimenpiteitä ja aloitteita.
Alla olevaan taulukkoon on koottu elintarviketeollisuuden tuotantoon suhteutetut ympäristövastuun tunnusluvut. Ne perustuvat kyselyyn osallistuneiden yritysten vastauksiin. 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 vedenkäyttöä ja jäteveden määrää kuvaaviin tunnuslukuihin vaikuttava näkökohta ovat
runsaasti jäähdytysvettä vaativat tuotantoprosessit ja toimialat.
Tuotanto

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sähkönkulutus (MWh/tuotetonni)

0,22

0,18

0,19

0,21

0,21

0,42

Lämmönkulutus (MWh/tuotetonni)

0,36

0,27

0,28

0,36

0,30

0,32

Kokonaisvedenkulutus (m³/tuotetonni)

3,70

2,89

3,16

3,41

3,26

3,30

Jäteveden määrä (m³/tuotetonni)

2,42

2,20

2,42

2,78

2,82

2,93

Kaatopaikkajätteen määrä (kg/tuotetonni)

-

2,67

2,48

2,31

1,67

1,13

Biojätteen määrä (kg/tuotetonni)

-

9,55

10,67

6,22

14,00

14,14

Vastanneita yrityksiä

36

21

23

22

21

23

Taulukko 1. Tuotantoon suhteutetut ympäristövastuun tunnusluvut
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Elintarviketeollisuuden yritysvastuulla on monta
ulottuvuutta
Elintarviketuotannon vastuullisuuteen kiinnitetään nykyään runsaasti huomiota. Vastuullisen yritystoiminnan sisältö on moninainen ja se voi merkitä hyvinkin eri asioita
yrityksestä ja toimialasta riippuen. Yritysvastuuta tarkastellaan usein taloudellisista,
sosiaalisista ja ympäristönäkökulmista. Elintarvikealalla vastuullisuuden ulottuvuuksista korostuvat usein ravitsemuksen, ympäristövaikutusten ja eläinten hyvinvoinnin
kaltaiset teemat. Ruoka on myös keskeinen osa kulttuuria ja sosiaalista kanssakäymistä.

Vastuullisuutta voi toteuttaa monin eri tavoin yrityksen omassa toiminnassa sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Ruokaketjun vastuullisuudelle on kansallisesti määritelty seitsemän eri ulottuvuutta: tuoteturvallisuus, ravitsemus, työhyvinvointi, eläinten
hyvinvointi, paikallisuus, taloudellinen vastuu sekä ympäristö2.
Elintarvikeketjun vastuullisuutta on jäsennetty EUtasolla alan toimintaa kehittävässä Euroopan komission koordinoimassa High Level Forum -työryhmässä (HLF)3. Lisäksi elintarviketeollisuus on laatinut toimialan vastuullisuusperiaatteet alan eurooppalaisen kattojärjestön FoodDrinkEuropen (FDE)
johdolla4. Periaatteissa korostetaan mm. ihmisoikeuksiin, työterveyteen ja -turvallisuuteen, ympäröivään yhteiskuntaan, ympäristöön sekä kuluttajiin
liittyviä näkökohtia.
Elintarvikkeiden osuus kulutuksen aiheuttamista
ympäristövaikutuksista on merkittävä yhdessä liikkumisen ja asumisen kanssa. Tämä on ymmärrettävää, sillä elintarvikkeet ovat päivittäin kulutettavia
välttämättömyyshyödykkeitä.
MTT. 2012. Vastuullisuus ruokaketjussa – eväitä johtamiseen, mittaamiseen ja viestintään.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/competitiveness/forum_food/index_en.htm
4 http://www.fooddrinkeurope.eu/priorities/detail/responsible-business-conduct/
2
3
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Lisäksi elintarviketeollisuudessa käytettävien raaka-aineiden tuotanto perustuu biologisiin prosesseihin, joihin liittyvien ympäristövaikutusten yhdenmukainen mittaaminen
ja hallinta on osin hyvinkin monimutkaista. Alkutuotannon ohella ympäristövaikutuksia
syntyy myös elintarvikeketjun muissa osissa jalostuksesta tuotteiden loppukuluttajiin.
Elintarviketuotannon kestävyys liittyy kiinteästi globaaleihin megatrendeihin sekä ruokaturvan turvaamiseen. Ilmiöt kuten väestönkasvu, elintason nousu, kulutuksen eriytyminen ja ilmastonmuutos sekä muut luonnonympäristön muutostekijät vaikuttavat
ruoan hintaan ja saatavuuteen. Näillä tekijöillä on merkittävä rooli myös elintarviketeollisuuden toimintaedellytysten turvaamisessa.
FoodDrinkEurope on määritellyt alan ympäristövastuuta koskevan vision vuodelle 20305. Visiossa määritellyt keskeiset painopistealueet elintarviketeollisuuden ympäristövastuun edistämiseksi ovat seuraavat: vastuullinen toimitusketju, resurssitehokkuus sekä kestävä kulutus ja
tuotanto.
Ruokaketjun globaalia vastuullisuustyötä määrittelevät myös syyskuussa 2015 hyväksytyt YK:n
kestävän kehityksen tavoitteet, joissa käsitellään
monia elintarvikealalle keskeisiä yritysvastuun
teemoja6.
Elintarvikkeiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi tarvitaan nykyistä tarkempaa tietoa niiden aiheutumisesta tuotteiden elinkaaren aikana.
Yhdenmukaisen ja vertailukelpoisen laskenta- ja
viestintätavan kehittäminen elintarvikkeille on
kuitenkin vaikeaa, sillä raaka-aineiden ominaisuudet, tuotantomenetelmät ja prosessit vaihtelevat.
Tästä syystä elintarvikkeille ei monen muun tuoteryhmän tapaan ole tällä hetkellä käytössä ympäristömerkkiä. Merkintäkriteerien kehittämistä on selvitetty mm. EU-Kukan
ja Pohjoismaisen ympäristömerkin osalta, mutta molempien osalta työ todettiin liian
vaativaksi.
Euroopan komissio testaa parhaillaan ympäristöjalanjäljen laskennan ja viestinnän toimivuutta eri tuoteryhmille, joista yksi ovat elintarvikkeet7. Tavoitteena on pilotoitavien
laskenta- ja viestintämenetelmien avulla tuottaa tietoa sekä tuotekohtaisista että yrityksen ympäristövaikutuksista ja parantaa täten myös vertailtavuutta eri tuotteiden ja
toimijoiden välillä.

5

FoodDrinkEurope Sustainability Vision 2030: http://sustainability.fooddrinkeurope.eu/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
7 http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/index.htm
6
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Eurooppalainen elintarviketeollisuus haluaa parantaa valmistamiensa tuotteiden ympäristövaikutuslaskennan vertailtavuutta, yhdenmukaistaa laskentamenetelmiä ja
edistää tuotteiden ympäristöominaisuuksia koskevaa viestintää. FoodDrinkEurope on
perustanut tätä työtä varten yhdessä elintarvikeketjun muiden toimijoiden kanssa European Food SCP Round Table –aloitteen8.
SCP Round Table on julkaissut 10 ohjaavaa periaatetta elintarvikkeiden ympäristövaikutusten laskentaa ja viestintää varten. Lisäksi aloitteessa on valmistunut ohjeistus
elintarvikkeiden ympäristövaikutusten laskennan yhtenäistämisen tueksi (ENVIFOOD
Protocol). Alan tavoitteena on, että tätä ohjeistusta sovelletaan mahdollisimman pitkälle myös yllä kuvatussa EU:n hankkeessa elintarvikkeita koskevan kehitystyön
osalta. Lisäksi Round Table -aloitteessa on laadittu myös muuta elintarvikeketjun ympäristövastuuta ja sen viestintää tarkastelevaa materiaalia.

8

http://www.food-scp.eu/
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Energia ja ilmasto
Teollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen lasku on hidasta
Suomen koko kasvihuonekaasupäästöt olivat 55,7 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 20159. Päästöiltään suurin sektori on energiasektori eli polttoaineiden
tuotanto, kulutus ja käyttäminen energiantuotantoon. Vuonna 2015 sen osuus koko
kasvihuonekaasupäästöistä oli 73 prosenttia. Teollisuusprosessien ei-polttoaineperäisten ilmastopäästöjen osuus oli puolestaan 11 prosenttia10. Teollisuuden osuus ilmastoa kuormittavista päästöistä on viime vuosina kasvanut jonkin verran, koska kaikkien päästöjen määrä on vähentynyt nopeammin kuin teollisuusprosesseista aiheutuvat päästöt.

Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sektoreittain. Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2015. Tilastokeskus.

Suomen kasvihuonepäästöt ovat olleet laskussa vuodesta 2010 alkaen; esimerkiksi
vuosina 2014–2015 ilmastopäästöt laskivat 6 prosenttia. Merkittävin muutos on tapahtunut päästökaupan alaisuuteen kuuluvalla energiasektorilla. EU:n sisäiseen päästökauppajärjestelmään kuuluvat yli 20 megawatin energiantuotantolaitokset sekä suuret
teollisuuslaitokset. Suomessa päästökaupan piiriin kuuluu vain muutama elintarviketeollisuuden yritys toimialan vähäisen oman energiantuotannon vuoksi.

9

Kasvihuonekaasuiksi lasketaan fossiilinen ja bioperäinen hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi, typpidioksidi, rikkidioksidi ja hiilimonoksidi.
10 Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa 2015. Tilastokeskus.
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Elintarviketeollisuuden päästöt
vuosina 2008-2013 (tonnia)
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Fossiilinen hiilidioksidi (CO2)

Bioperäinen hiilidioksidi (CO2-bio)

Dityppioksidi (N2O)

Metaani (CH4)

Rikkidioksidi (SO2)

Typpidioksidi (NO2)

Hiilimonoksidi (CO)
Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2013. Tilastokeskus

Elintarviketeollisuuden ilmastopäästöt ovat pääasiassa fossiilista hiilidioksidia, jonka
määrä on pysynyt noin 250 000 tonnissa vuodesta 2009. Toiseksi suurimmat päästöt
syntyvät bioperäisestä hiilidioksidista, jota muodostuu, kun biomassaa poltetaan. Sen
määrä on viime vuosina ollut laskusuuntainen, ja verrattuna esimerkiksi maatalouteen
tai metsäteollisuuteen, määrä on melko pieni ja merkityksetön.
Kolmeen suurimpaan teollisuudenalaan, eli metsä-, kemian- ja teknologiateollisuuteen
verrattuna elintarviketeollisuuden päästöt kuitenkin ovat Suomessa pieniä.

Neljän suurimman teollisuudenalan päästöt
vuonna 2013 (tonnia)
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Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2008-2013. Tilastokeskus.
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EU-tasolla elintarviketeollisuuden ilmastopäästöt vähentyneet
EU-tasolla energia- ja ilmastoasioita jäsennetään monesta eri näkökulmasta, jotka on
koottu Energiaunioni-paketiksi. Energia- ja ilmastoasiat on koottu Energiaunionin alle
viideksi teemaksi, jotka käsittelevät energiaturvallisuutta, energian sisämarkkinoita,
energiatehokkuutta, vähähiilisyyttä sekä teemaan liittyvää tutkimusta ja kehitystä.
Energiaunioniin liittyy useita lainsäädännön ehdotuksia ja muita aloitteita.
Tällä hetkellä EU:n energia- ja ilmastotavoitteet ulottuvat vuoteen 2020. Niiden mukaan kasvihuonekaasujen päästöjä tulee vähentää 20 prosenttia, uusiutuvan energian
käyttöä lisätä 20 prosenttiin ja energiatehokkuutta parantaa 20 prosenttia. Näiden tavoitteiden ohella EU:ssa on hahmoteltu jo vuoteen 2030 ulottuvia kiristettyjä minimitavoitteita. Niiden mukaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoite on 40 %, uusiutuvan energian osuus 27 % ja energiatehokkuuden parantaminen 27 prosentilla.
Elintarviketeollisuuden ilmastopäästöt vähenivät 22 prosenttia vuoteen 2012 mennessä (EU15-maat, vertailuvuosi 1990). Tuolloin elintarviketeollisuuden osuus EU15maiden kaikista kasvihuonekaasupäästöistä oli 0,9 %.
Ilmastonmuutoksella on suuri merkitys ruokaketjun toimintaan ja globaaliin ruokaturvaan. Elintarviketeollisuuteen tämä heijastuu mm. raaka-aineiden saatavuutena ja niiden hintakehityksenä.
Alan EU-kattojärjestö FoodDrinkEurope
(FDE) selvitti vuonna 2015 yritysten näkemyksiä ilmastonmuutokseen liittyen11. 95
% vastaajista on jo integroinut ilmastonmuutoksen osaksi liiketoimintastrategiaansa ja 83 % vastaajista näkee ilmastonmuutoksen mahdollisuutena edistää ruokajärjestelmän kestävyyttä ja joustavuutta.
Alan yritykset pitävät tärkeänä, että ilmastonmuutoksen vaikutuksia pyritään vähentämään ja niihin sopeutumaan erilaisin toimenpitein yhteistyössä toimitusketjun, kuluttajien sekä muiden yhteiskunnallisten
toimijoiden kanssa. Noin 90 % vastaajista
panostaakin ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja ilmastovaikutusten vähentämiseen myös toimitusketjussaan ja kumppanuusverkostossaan. Keskeisinä vaikuttamiskeinoina nähdään teknologiset ratkaisut, muutokset henkilöstön toimintatavoissa ja kuluttajakäyttäytymisessä, omaehtoiset toimialakohtaiset sitoumukset
sekä tuotantoprosessien optimointi ja tuotekehitys.

11

http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/FoodDrink_Europe_Climate_Action_Brochure.pdf
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Kasvihuonekaasupäästöjen seuraaminen ei vielä kovin yleistä
Elintarviketeollisuusliiton ympäristövastuun kyselyyn osallistuneista yrityksistä noin
vajaa puolet seuraa välittömiä kasvihuonekaasupäästöjään, eli omasta tuotantotoiminnastaan aiheutuvia päästöjä. Suurin osa päästöjään seuraavista yrityksistä suorittaa seurannan laskennallisen arvion avulla.

Välittömiä kasvihuonekaasupäästöjään
seuraavat elintarviketeollisuuden
yritykset
150%
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50%
0%
2015

2014
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Kyllä

2012

2011

Ei

ETL:n ympäristövastuun kyselyt 2011-2015

Välillisten eli sellaisten päästöjen, jotka eivät suoraan aiheudu yritysten omista toiminnoista seuraaminen, on toistaiseksi vielä melko harvinaista. Vuosittain noin 20-30 prosenttia elintarviketeollisuuden yrityksistä on seurannut niitä.

Välillisiä kasvihuonekaasupäästöjään
seuraavat elintarviketeollisuuden
yritykset
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ETL:n ympäristövastuun kyselyt 2011-2015
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Elintarviketeollisuus on uusiutuvan energian käyttäjä ja tuottaja
Uusiutuvien energialähteiden käyttö on yksi
keskeisemmistä keinoista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja riippuvuutta fossiilisista
polttoaineista. Uusiutuvan energian tuotantomuotoina käytetään joko luonnon jatkuvia prosesseja kuten auringon säteilyä, tuulta ja virtaavaa vettä tai uusiutuvia biomassoja kuten
puuta ja energiakasveja. Vuonna 2014 uusiutuvan energian osuus koko Suomen energiankulutuksesta oli 32 prosenttia.
Kansallinen tavoite on, että 38 prosenttia
energian kokonaiskulutuksesta muodostuisi
uusiutuvasta energiasta vuoteen 2020 mennessä. Viime vuosina uusiutuvista energialähteistä kuten vesivoimasta ja tuulivoimasta peräisin olevan energian kulutus on kasvanut,
kun taas fossiilisista polttoaineista saadun
energian osuus vähentynyt. Esimerkiksi vuodesta 2013 vuoteen 2014 fossiilisten polttoaineiden käyttö laski 9 prosenttia.

Uusiutuvan energian kulutuksen
jakautuminen energialähteittäin,
muut vuonna 2012
Lämpöpumput

4%
6%

5%
Biopolttonesteet
38 %

19 %

Kierrätyspolttoaine
(bio)
Biokaasu
Tuulivoima

28 %
Muu bioenergia

Uusiutuvan energian kulutuksen
jakautuminen energialähteittäin
vuonna 2012

Metsäteollisuuden
jäteliemet
10 %
31 %

14 %

Teollisuuden ja
energiantuotannon
puupolttoaineet
Puun pienkäyttö

15 %
Vesivoima
30 %
Muut
Energiatilasto 2013. Tilastokeskus.

Suomen suuri uusiutuvan energian kulutus selittyy erityisesti metsäteollisuudella, jonka jäteliemet ja puupolttoaineet
ovat merkittävimpiä uusiutuvan energian
lähteitä. Yhteensä niitä käytetään jopa
enemmän kuin fossiilisia polttoaineita tai
ydinenergiaa.
Puuenergian jälkeen suurin uusiutuvan
energian lähde on vesivoima. Pienempiä
uusiutuvan energianlähteitä ovat lämpöpumput, bio- ja kierrätyspolttoaineet, biokaasu ja tuulivoima. Niiden osuus tulee
tulevaisuudessa kuitenkin todennäköisesti kasvamaan, kun fossiilisille polttoaineille etsitään vaihtoehtoja.

Energiatilasto 2013. Tilastokeskus.
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Myös elintarviketeollisuuUusiutuvien energianlähteiden osuus
dessa on herätty uusiutuostetusta sähköstä
van energian käyttöön.
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Elintarviketeollisuuden
vuosittain tekemien ym- 100
päristövastuun kyselyyn
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vastanneiden
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on peräisin uusiutuvista
energianlähteistä, osuus
0
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2013
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on tasaisesti kasvanut.
Ostetun sähkön lisäksi
Alle 20 % 21-40% 41-50% 51-80% >80% Ei tietoa Ei sovellettavissa
osa elintarviketeollisuuUusiutuvien energialähteiden käyttö 2014 energian kokonaiskulutuksesta. Energiatilasto 2015. Tilastokeskus.
den yrityksistä käyttää
omassa lämmöntuotannossaan uusiutuvia energialähteitä. Yleisimpiä elintarviketeollisuuden käyttämiä uusiutuvan energianlähteitä ovat kyselyn mukaan vesivoima, puuenergia sekä tuulivoima.
Koko ruokaketjulla on myös merkittävä rooli energiantuotantoon sopivan biomassan
tuottajana. Kuivasta selluloosapitoisesta peltobiomassasta kuten nurmikasveista ja oljesta voidaan polttamalla ja kaasuttamalla tuottaa lämpöä ja sähköä. Tuoreesta peltobiomassasta ja elintarviketeollisuuden ja maatalouden sivuvirroista voidaan mädättämällä tuottaa biokaasua, josta saadaan lämpöä sekä liikennepolttoainetta. Öljykasveista kuten rypsistä saadaan esteröinnillä biopolttoainetta ja tärkkelyspitoisista kasveista käyttämällä tuottaa etanolia.
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Energiatehokkuus elintarviketeollisuudessa
Teollisuus energiankäyttäjänä

Energian loppukäyttö sektoreittain
vuonna 2014

Teollisuus on eniten energiaa käyttävä talouden sektori. Vuonna 2014
sen osuus koko Suomen energiankulutuksesta oli 45 prosenttia.
Energiaintensiivisyytensä
vuoksi
energian käytön tehostaminen on
yksi teollisuuden merkittävimmistä
ympäristönäkökohdista. Sekä huoli
ilmastonmuutoksesta, että nousevat
energiakustannukset ajavat teollisuusyrityksiä kohti yhä tehokkaampaa energian käyttöä.

Muut
12 %

Liikenne
17 %

Teollisuus
45 %

Rakennusten
lämmitys
26 %

Energiankulutukseltaan merkittävin
teollisuudenala on metsäteollisuus,
joka yksinään kulutti lähes puolet
koko teollisuuden käyttämästä sähköstä vuonna 2014. Myös kemianteollisuus ja metallien jalostus ovat
huomattavia energian käyttäjiä.

Energiatilasto 2015. Tilastokeskus.

Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2014
Tekstiili- ja vaateteollisuus
Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Mineraalien kaivu
Kone- ja metallituoteteollisuus
Muu tehdasteollisuus
Elintarviketeollisuus
Metallien jalostus
Kemianteollisuus
Metsäteollisuus
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Energiatilasto 2015. Tilastokeskus.

Elintarviketeollisuus on teollisuuden neljänneksi suurin energiankäyttäjä. Verrattuna
metsä- ja kemianteollisuuteen sen käyttämät energiamäärät ovat kuitenkin pieniä.
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Vuonna 2014 elintarviketeollisuuden energiankulutus oli kokonaisuudessaan 5076
GWh, kun esimerkiksi metsäteollisuuden vastaava luku oli 81 401 GWh.
Energiankulutus kuitenkin vaihtelee elintarviketeollisuusyritysten välillä huomattavasti
johtuen erilaisista tuotantoprosesseista. Suurimpia energian käyttökohteita ovat kuumennus-, jäähdytys- ja pakastusprosessit sekä vesikierrot.
Suurin osa energian kulutuksesta suuntautuu sähköön ja lämpöön. Niiden määrä on
pysynyt suunnilleen samana viime vuosina, vaihdellen jonkin verran tuotantovolyymien mukaan. Öljyn ja turpeen kulutus on puolestaan kääntynyt pieneen laskuun ja
maakaasun kulutus noussut.

Elintarviketeollisuuden energiankulutus vuosina 2007-2014 (GWh)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Öljy

Turve

Puupolttoaineet

Sähkö

Lämpö

Hiili

Maakaasu

Kaikki yhteensä

2007

Energiatilasto 2015. Tilastokeskus.
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Energiatehokkuus – sekä kustannussäästöjä että päästöjen vähentämistä
Eurooppalainen elintarviketeollisuus on sitoutunut toimimaan energiatehokkuuden parantamiseksi. Tätä työtä tehdään kansallisesti eri tavoin. Lainsäädännön keskeisen
viitekehyksen muodostavat EU:n energiatehokkuusdirektiivi (2012(27)EU) sekä kansallinen energiatehokkuuslaki (1429/2014). Suomessa pääasiallisena työkaluna energiatehokkuuden edistämiseksi ovat elinkeinoelämän omaehtoiset toimenpiteet, erityisesti teollisuuden energiatehokkuussopimusjärjestelmä.
Elintarviketeollisuusliitto on hallinnoinut vuodesta 2008 lähtien elintarviketeollisuuden
energiatehokkuussopimusjärjestelmää, jolla toteutetaan EU:n asettamia energiatehokkuusvelvoitteita elintarviketeollisuudessa.

Nykyinen sopimusjärjestelmä kattaa vuodet 2008–2016 ja siihen liittyminen on yrityksille
vapaaehtoista. Järjestelmän tavoitteena on ollut tehostaa elintarviketeollisuuden energiankulutusta 9 prosenttia vuoteen 2016 mennessä verrattuna vuoden 2005 kulutukseen.
Alan yritysten omaehtoisten toimenpiteiden ja aktiivisuuden ansiosta tähän tavoitteeseen
päästään.
Seuraava sopimuskausi alkaa vuonna 2017 ja siihen voi liittyä jo syksyllä 2016. Liittyminen
tapahtuu toimittamalla liittymisasiakirjan ETL:oon. Liittyessään kauden 2017-2025 sopimukseen yritys sitoutuu tehostamaan energiankäyttöään 7,5 % vuoteen 2025 mennessä.
Tehostamistavoite ei kuitenkaan rajoita yrityksen tai sen energiakulutuksen kasvua. Elintarviketeollisuuden toimialakohtaisen sopimusjärjestelmän ohella alan runsaasti energiaa
käyttävät yritykset voivat liittyä vaihtoehtoisesti energiavaltaisen teollisuuden sopimukseen.
Sopimus tarjoaa työkaluja kustannustehokkuuden parantamiseksi sekä energiankäytöstä
aiheutuvan ilmastokuormituksen vähentämiseksi. Sopimukseen liittyneiden yritysten on
mahdollista saada tietyin ehdoin tukea mm. energiakatselmuksiin ja -investointeihin. Lisäksi yritys voi sopimusjärjestelmään liittymällä osoittaa ympäristölupiin liittyvän energiankäytön tehostamisvelvoitteen toteutumisen. ETL tarjoaa sopimukseen liittyneille yrityksille
suunnattua maksutonta energiatehokkuusneuvontaa yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa.
Uusi energiatehokkuussopimus
set2017-2025.fi/

2017-2025:

http://www.energiatehokkuussopimuk-

Liittymisasiakirja ja muuta tietoa sopimukseen liittymisestä: http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/liittyjalle/
Nykyisen sopimusjärjestelmän toimintaa ja tuloksia: http://www.energiatehokkuussopimukset.fi/fi/toimintaa_ja_tuloksia/
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Vuoteen 2016 mennessä elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimukseen oli
liittynyt noin 50 elintarviketeollisuuden yritystä ja niiden noin 90 toimipaikkaa. Niiden
yhteenlaskettu energiakulutus vastaa noin 70 % koko alan energiakulutuksesta. Vuoden 2015 loppuun mennessä alan säästötavoitteesta oli saavutettu 105 prosenttia.
Sopimuskaudella on toteutettu yhteensä yli 360 toimenpidettä, joiden säästövaikutus
vuositasolla on noin 260 GWh/a. Niistä saavutettavat kustannussäästöt ovat vuositasolla 13,5 miljoonaa euroa ja vähentyneinä vuosittaisina hiilidioksidipäästöinä 81 kilotonnia12.
Energiatehokkuussopimukset ovat mahdollistaneet EU-tason energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisen vapaaehtoisin keinoin. Hyvien tulosten takia vastaavaa toimintamallia halutaan jatkaa myös nykyisen sopimiskauden päättyessä vuonna 2016. Sopimukset ovat myös kannustaneet yrityksiä jatkuvasti parantamaan omaa energiatehokkuuttaan kertaluontoisten parannusten sijaan. Tämä on myös liiketaloudellisesti
järkevää, koska energiatehokkuuden lisääminen tuo selviä kustannussäästöjä ja auttaa yrityksiä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään.

12

Lisätietoja alan energiatehokkuuden vuosiraportista: https://www.motiva.fi/ajankohtaista/julkaisut/energiatehokkuussopimukset_2008-2016/elintarviketeollisuus/energiatehokkuussopimukset_elintarviketeollisuuden_toimenpideohjelman_vuosiraportti_2015.2876.shtml
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Kiertotalous ja biotalous elintarviketeollisuudessa
Elintarviketuotannon resurssitehokkuutta ja materiaalivirtoja tarkastellaan nykyään
usein kiertotalouden ja biotalouden käsitteiden kautta. Euroopan komissio julkaisi joulukuussa 2015 ns. kiertotalouspaketin, jossa esitellään keinoja tuotannon ja kulutuksen kestävyyden parantamiseksi kiertotalouden keinoin. Paketti koostuu toimintaohjelmasta sekä lähinnä jäte- ja pakkausjätelainsäädäntöä koskevista uudistuksista13.
Kansallisesti kiertotalouden mukaisia toimintamalleja hahmotetaan syksyllä 2016 valmistuneessa kiertotalouden tiekartassa14.
FoodDrinkEurope on koonnut esimerkkejä siitä,
mitä kiertotalous tarkoittaa elintarviketeollisuudessa ja mitä alan yritykset sen edistämiseksi jo
tekevät15. Kiertotalouden mukainen toiminta
elintarviketeollisuudessa tarkoittaa raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten resurssitehokasta käyttöä niin, että niiden arvo pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään mahdollisimman korkeana. Tämän ohella kiertotalouden
mukaista toimintaa voidaan edistää muun muassa tuote- ja tuotannon suunnittelun ja ennakoinnin kautta, kehittämällä vastuullisia käytäntöjä toimitusketjussa sekä lisäämällä kuluttajien
tietoisuutta ympäristötehokkaista toimintamalleista.
Kiertotalouden ohella ruokaketjun toimintaan ja kestävyyteen liittyy myös biotalous.
Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Lisäksi se pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti16. Biotalouteen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä
määritellään kansallisessa biotalousstrategiassa sekä osana nykyistä hallitusohjelmaa. Myös EU-tasolla on laadittu oma biotalousstrategia.
Ruokaketju on monessa mielessä keskeinen osa biotaloutta. Alan toiminta
perustuu biopohjaisten raaka-aineiden
hyödyntämiseen. Ruokaketjun päätehtävän, eli elintarviketuotannon, ohella
biotalous avaa uusia mahdollisuuksia
muiden toimialojen kanssa tehtävälle
yhteistyölle liittyen muun muassa alan
jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämiseen.

13

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://media.sitra.fi/2017/02/24032626/Selvityksia117-2.pdf
15 http://circulareconomy.fooddrinkeurope.eu/
16 http://www.biotalous.fi/suomi-kehittaa/biotalous-lyhyesti/
14
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Materiaalitehokkuus
Tuottavuutta ja kilpailukykyä materiaalien tehokkaammalla käytöllä
Materiaalitehokkuudella pyritään tuottamaan sama määrä tuotteita pienemmillä materiaalipanoksilla ja ympäristövaikutuksilla kuin aiemmin eli tehostamaan mm. raaka-aineiden ja muiden tuotantopanosten käyttöä. Sen merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään raaka-aineiden kysynnän kasvun ja uusiutumattomien luonnonvarojen ehtymisen sekä kohoavien jäte- ja kemikaalikustannusten myötä.
Vaikka elintarviketeollisuuden raaka-aineet ovatkin enimmäkseen uusiutuvia, on materiaalitehokkuudesta hyötyä myös elintarviketeollisuusyritysten tuottavuudelle ja kilpailukyvylle. Elintarviketeollisuuden yritykset ovat jo pitkään tehneet arvokasta työtä
jätemäärän vähentämiseksi, sivuvirtojen hyödyntämiseksi ja vedenkäytön tehostamiseksi.
Kansallisesti materiaalitehokkuuden mahdollisuuksia tarkastellaan vuonna 2013 julkaistuissa materiaalitehokkuusohjelmassa. Lisäksi vuonna 2016 valmistuneessa tiekartassa linjataan materiaalitehokkuuden sopimustoiminnan kehittämistä. Materiaalitehokkuuden parantamiseksi on käytössä muun muassa yritystasolla toteutettavia katselmuksia.

Ruokahävikin pienentäminen on koko ruokaketjun haaste
Ruokahävikki on elintarviketeollisuuden materiaalitehokkuuteen liittyvä tekijä, joka
koskee kaikkia ruokaketjun toimijoita. Hävikin vähentäminen on järkevää ja perusteltua; hävikiksi päätyvän ruoan valmistukseen käytetyt raaka-aineet ja muut tuotantopanokset ovat menneet hukkaan ja niihin liittyvät ympäristövaikutukset ovat syntyneet
turhaan. Lisäksi hävikki tarkoittaa ravitsemuksellisesti hukkaan heitettyjä kaloreita.
Ruokahävikkiä syntyy elintarvikeketjun kaikissa osissa, eniten kotitalouksissa. Ruokahävikin syntymistä on käytännössä mahdotonta poistaa kokonaan, mutta sen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi voidaan tehdä paljon. Elintarviketeollisuudella on oma
tärkeä roolinsa sen vähentämisessä ja ennaltaehkäisyssä.
Suomalaisen elintarvikeketjun ruokahävikki on vuodessa 335-460 miljoonaa kiloa.
Ruokahävikkiä syntyy pääasiassa kotitalouksissa (35 %), ravitsemispalveluissa (20
%) ja ruokakaupoissa (18 %)17. Hävikin on arvioitu olevan noin 10-15 prosenttia kulutetusta ruoasta. Elintarviketeollisuuden osuus vuosittaisesta hävikistä on noin 27 %.
Teollisuuden hävikki syntyy pääasiassa raaka-aineita käsiteltäessä, minkä vuoksi hävikin syntymistä on hyvin hankalaa välttää kokonaan. Tämän takia teollisuudessa syntyvää hävikkiä ei tulisi suoraan verrata ruokaketjun muiden osien pääosin valmiista ja
syömiskelpoisista tuotteista muodostuviin hävikkimääriin.

17

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/438248 ja http://www.saasyoda.fi/ruokah%C3%A4vikki-suomessa
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Elintarvikehävikin määrän vähentämiseksi on etsitty erilaisia keinoja myös päiväysmerkintöihin liittyvistä käytännöistä. Lisäksi hävikkiä voidaan vähentää esimerkiksi ruokalahjoituksin. Niihin liittyen FoodDrinkEurope on laatinut
ohjeistuksen yhteistyössä Euroopan Ruokapankkien sekä
vähittäiskaupan järjestöjen kanssa18. Evira on julkaissut aihetta koskevan kansallisen oppaan19.
Yhteiset määritelmät sekä ruokahävikin järjestelmällinen
mittaaminen ja seuraaminen koko elintarvikeketjussa ovat
edellytys hävikin vähentämiseksi. On tärkeää pystyä määritelmätasolla erottamaan syömiskelpoinen ja -kelvoton hävikki toisistaan, jotta määrien perusteella ei päädytä liian
optimistiseen hävikin vähentämispotentiaaliin. Ruokahävikin määrittelemiseksi ja laskentatapojen kehittämiseksi on
käynnissä useita tutkimushankkeita ja elinkeinoelämän aloitteita, kuten EU-tason FUSIONS-hanke ja World Resource Instituten lanseeraama Food Loss and Waste Protocol20.
Globaalisti eri toimijoita hävikin vähentämiseen
kannustava tekijä ovat YK:n kestävän kehityksen
tavoitteet, joista yksi kohdistuu ruokahävikin vähentämiseen. FoodDrinkEurope on lanseerannut
yhdessä muiden ruokaketjun toimijoiden kanssa
EU-tasolla Every Crumb Counts – julistuksen,
jolla kannustetaan alan toimijoita ruokahävikin vähentämiseen. Suomessa ETL on selvittänyt yhteistyössä Päivittäistavarakauppa ry:n kanssa
mahdollisuuksia vähentää hävikkiä elintarviketeollisuuden ja kaupan yhteistyönä Iso-Britanniassa
käytössä olevan omaehtoisen sopimusmallin mukaisesti21. Kansallisesti hävikkiteemaa pidetään
esillä myös vuosittaisella Hävikkiviikolla.

18

http://www.fooddrinkeurope.eu/publication/every-meal-matters-food-donation-guidelines/
https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/elintarvikehuoneistot/ruoka-apu/
20 http://www.eu-fusions.org/ ja http://flwprotocol.org/flw-standard/
21 http://www.wrap.org.uk/content/courtauld-commitment-2025
19
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Elintarviketeollisuuden jätekertymä laskussa
Jätteiden määrän vähentäminen ja
parempi hyödyntäminen ovat keskeisiä materiaalitehokkuuden parantamisen toimenpiteitä. Ympäristövaikutusten pienentymisen lisäksi
myös jätteiden käsittelyyn liittyvät
suorat ja välilliset kustannukset laskevat, kun jätteitä syntyy vähemmän.
Vuonna 2014 Suomessa syntyi 96
miljoonaa tonnia jätettä, josta 67 %
aiheutui kaivostoiminnasta. Rakentaminen ja teollisuus ovat toiseksi
suurimpia jätteen kerryttäjiä. Teollisuudessa syntyi 10,3 miljoona tonnia jätettä, mikä on 11 prosenttia
koko jätekertymästä. Teollisuuden
jätekertymä on tasaisesti laskenut
tällä vuosikymmenellä, kun esimerkiksi vuonna 2008 teollisuuden jätekertymä oli 16,4 miljoonaa tonnia.

Jätemäärät sektoreittain vuonna
2014
2%

3%
Energiantuotanto
11 %
Palvelut ja
kotitaloudet
17 %

Teollisuus
Rakentaminen

67 %
Kaivostoiminta

Jätetilasto 2015. Tilastokeskus.

Elintarviketeollisuudessa kertyi vuonna 2013 yhteensä noin 0,7 miljoonaa tonnia jätettä, mikä on 8 prosenttia koko teollisuuden jätekertymästä. Suurin osa elintarviketeollisuudessa syntyvästä jätteestä on eläin- ja kasvisperäisiä jätteitä.

Jätetilasto 2013. Tilastokeskus.
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Elintarviketeollisuuden jätekertymät ovat pysyneet
melko tasaisina, mutta
vuodesta 2011 jätemäärät ovat olleet laskussa
yritysten kiinnittäessä yhä
enemmän huomiota materiaalitehokkuuteen.
Jätteen määrän väheneminen on nähtävissä selkeästi kaatopaikkajätteen
määrässä, joka on lähes
puolittunut vuosina 20112015 laskettuna tuotetonnia kohti.

Elintarviketeollisuuden jätekertymä vuosina
2006-2013 (1000 tonnia)
1200
1000
800
600
400
200
0
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Jätetilasto 2013. Tilastokeskus.

Kaatopaikkajätteen määrä (kg/tuotetonni)
3

Tätä kehitystä selittää
varmasti myös yritysten valmistautuminen
vuoden 2016 alussa
voimaan tulleeseen orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoon.
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ETL:n ympäristövastuun kyselyt 2011-2015.
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Biojäte (kg/tuotetonni)
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Vastaavaa kehitystä ei vaikuta tapahtuneen syntyneen biojätteen määrässä.
Toisaalta merkittävä osa
elintarviketeollisuudessa
syntyvästä eläin- ja kasviperäisistä jätteistä hyödynnetään muiden teollisuudenalojen tai biopolttoaineiden raaka-aineina. Lisäksi oheisessa kuvassa
raportoituihin tuloksiin vaikuttaa vastaajien vuosittain
vaihteleva toimialajakauma.
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ETL:n ympäristövastuun kyselyt 2011-2015.
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Vain murto-osa elintarviketeollisuuden jätteistä päätyy kaatopaikalle
Elintarviketeollisuudessa syntyvästä eläin- ja kasviperäisestä jätteestä päätyy kaatopaikalle nykyään vain murto-osa. Suurin osa hyödynnetään joko materiaalina tai energiana. Energiana hyödyntämisen osuus on kasvanut samalla kun kaatopaikkasijoituksen ja hävityspolton osuus on vähentynyt. Vuonna 2016 voimaan tullut orgaanisen
jätteen kaatopaikkakielto on kannustanut yrityksiä keksimään vaihtoehtoisia tapoja käsitellä tuotannossaan syntyviä biojätteitä.

Eläin- ja kasviperäisen jätteen käsittely 2004-2013
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Jätetilasto 2013. Tilastokeskus.

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 jätteistä ja sivuvirroista.
Osa tuotantolaitoksista on jopa rakennettu aivan elintarviketeollisuusyritysten yhteyteen, jolloin toiminnasta saadaan erittäin tehokasta. Bioetanolin tuotannossa syntyviä
sivutuotteita voidaan edelleen hyödyntää esimerkiksi rehuna tai lannoitteena.
Eloperäisten jätteiden, sivutuotteiden sekä muiden tuotannon sivuvirtojen hyödyntämiseen liittyy kuitenkin vielä useita pullonkauloja. Ne koskevat osin logistisia ratkaisuja, kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuutta sekä eri jakeiden hyödyntämisen liiketaloudellista kannattavuutta yleensä. Myös määritelmien soveltamisen sekä tilastoinnin tasolla on edelleen runsaasti rinnakkaisia käytäntöjä. Jäte- ja sivuvirtojen hyödyntämistä ETL:n jäsenyrityksissä on kuvattu tarkemmin vuonna 2016 valmistuneessa
selvityksessä22.

22

http://www.etl.fi/media/aineistot/raportit-ja-katsaukset/etl-jate_ja_sivuvirtaselvitys_2016.pdf
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Jätemäärän jakautuminen eri
hyödyntämistapojen mukaan vuonna 2014
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Kompostoinnissa mikrobit
Materiaalihyödyntäminen
hajottavat eläin- ja kasviKaatopaikkajäte
peräisen jätteen ravin23 %
teiksi, jolloin siitä tulee
kompostimultaa,
mikä
puolestaan on hyvä kasETL:n ympäristövastuun kyselyt 2012-2015
vualusta kasveille. Osa
kompostoitavasta jätteestä voidaan myös mädättää biokaasun tuottamiseksi, kuten
esimerkiksi HSY:n biojätteen käsittelylaitoksessa tehdään23.
Elintarviketeollisuuden orgaanista jätettä voidaan hyödyntää myös raaka-aineena tuotantoeläinten rehun tai lannoitteen tuotannossa. Esimerkiksi panimoteollisuudessa
syntyvä mäski on erinomainen karjan ruokinnassa käytettävä, runsaasti valkuaisaineita sisältävä rehu. Toinen esimerkki materiaalihyödyntämisestä on tärkkelysteollisuudessa syntyvä perunan soluneste, jota voidaan lähes sellaisenaan käyttää lannoitteena kaikenlaisille kasveille.
Teknologian kehittyessä tulevaisuudessa yhä isompi osa elintarviketeollisuusteollisuuden jätteistä voidaan hyödyntää joko materiaalina tai energiana, ja alan materiaalitehokkuutta tehostaa entisestään. Tämä kehitys on jo nähtävissä.

Jätemäärien jakautuminen vuosina 2012-2015
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ETL:n ympäristövastuun kyselyt 2012-2015.
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https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/jatehuolto/jatteenkasittelykeskus/biojate/Sivut/default.aspx
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Pakkausten kierrätys ja muu hyötykäyttö elintarviketeollisuudessa
Elintarvikealan yritysten ympäristövastuuseen kuuluu pakkausjätteen kierrätyksestä
tai muusta asianmukaisesta hävittämisestä huolehtiminen. Käytöstä poistettuja pakkauksia voidaan hyödyntää joko materiaalina uusien tuotteiden raaka-aineeksi tai
käyttää uudelleen sellaisenaan samassa käyttötarkoituksessa. Lisäksi pakkausjätettä
voidaan hyödyntää myös energiana.
Pakkausten tuottajavastuu on lainsäädännön velvoite, joka koskee tuotteitaan pakkaavia ja pakattuja tuotteita maahantuovia yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää 1 miljoonaa euroa. Yritys voi huolehtia pakkausten tuottajavastuusta itsenäisesti tai tekemällä
sopimuksen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ja pakkausalan tuottajayhteisöjen
kanssa. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa pakkausten kierrätys rahoitetaan ao. yrityksiltä perittävillä kierrätysmaksuilla, joiden suuruus määräytyy yrityksen käyttämien
pakkausmateriaalien määrän perusteella.
Aikaisemmin käytöstä poistettujen pakkausten kierrätysvelvoite koski yritystoiminnasta syntyvää pakkausjätettä, mutta jätelain uudistuksen myötä pakkausten tuottajavastuu laajeni myös kotitalouksissa
syntyvään pakkausjätteeseen. Yritysten velvoitteena
on järjestää 1.1.2016 alkaen valtakunnallinen kuluttajille suunnattu pakkausten keräyspisteverkosto.
Verkosto on rakennettu ja sitä ylläpidetään RINKI
Oy:n ja pakkausalan tuottajayhteisöjen toimesta. Valtakunnallisen verkoston myötä myös eri pakkausmateriaalien lajitteluohjeet yhtenäistyivät24.
Pakkausten tuottajavastuuta tarkastellaan myös EU-tasolla osana Euroopan komission kiertotalouspakettia. Paketissa esitetään muutoksia pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviin koskien muun muassa pakkausjätteen kierrätystavoitteita sekä niiden laskentaa. Lisäksi eri tuottajavastuujärjestelmille suunnitellaan EU-tason minimivaatimuksia.
Pakkausten tärkeä tehtävä on suojata elintarvikkeita pilaantumiselta. Syömäkelpoisen
ruoan hävikki on yksi keskeisimpiä elintarvikealan globaaleja vastuullisuuskysymyksiä, joten pakkauksilla on erittäin tärkeä rooli elintarvikkeiden tuotannon ja kulutuksen
ympäristövaikutusten vähentämisessä. Pakkaus on merkittävässä roolissa ruokahävikin määrän vähentämisessä: toimiva pakkaus on jo ympäristötehokas, sillä se ehkäisee elintarvikehävikkiä logistisessa ketjussa, kaupassa ja kotitalouksissa. Mikäli pakkaus epäonnistuu tässä tehtävässä, on ruokahävikistä syntyvä ympäristökuormitus
usein huomattavasti suurempi kuin pakkauksesta aiheutuvat ympäristövaikutukset25.
Pakkauksella on myös tärkeä rooli siinä, että se välittää kuluttajalle tietoa mm. tuotteen
asianmukaisesta säilytyksestä ja käsittelystä.

24
25

Lisätietoja kuluttajille suunnatusta pakkausten keräysverkostosta: http://rinkiin.fi/kotitalouksille/
LOHAS Ecopaf -hanke (MTT 2013)
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Suomessa lähes kaikki pakkaukset käytetään uudelleen tai hyödynnetään uusien tuotteiden raaka-aineena tai energiana. Pakkausten hyötykäyttö vähentää täten oleellisesti kaatopaikalle päätyvien elintarvikepakkausten määrää sekä neitseellisen pakkausmateriaalin tarvetta. Alan yritykset pyrkivät jatkuvasti vähentämään pakkausjätteen määrää tehostamalla pakkaussuunnittelua sekä pakkausmateriaalien hyötykäyttöä.
Elintarviketeollisuuden pakkausten kokonaiskäyttö vuonna 2014 oli yhteensä 697 900
tonnia. Alan toimijat saattoivat tuolloin markkinoille yhteensä 188 500 tonnia pakkauksia uudelleenkäytetyn pakkausmateriaalin määrä ollessa yhteensä 509 400 tonnia.
Suomen markkinoille saatetut pakkausmateriaalit* (1000 kg)
2009

2010

2011

2012

2013**

2014**

Puukuitu, kartonki ja aaltopahvi

85 700

87 300

86 000

85 700

72 900

70 300

Muovipakkaukset

49 600

50 300

50 300

50 200

33 600

33 100

Metallipakkaukset

18 900

20 200

21 700

22 600

20 300

20 000

Lasipakkaukset

24 600

26 100

28 500

47 200

50 500

43 800

Lavat ja muut puupakkaukset

22 500

15 600

16 400

18 200

16 200

21 100

100

100

100

100

100

100

201 400

199 600

203 000

224 000

193 700

188 500

Muut
Yhteensä (1000 kg)

*Elintarviketeollisuusyritysten kotimaan markkinoille itse pakkaamat ja maahantuomat pakkausmateriaalit.
** Tilastointitapa muuttui jonkin verran vuonna 2013.
Lähde: Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Pakkausten uudelleenkäyttö* (1000 kg)
2009

2010

2011

2012

2013**

2014**

800

800

800

900

200

200

Muovipakkaukset

224 900

219 200

234 700

238 200

216 200

217 500

Metallipakkaukset

149 200

149 300

137 900

147 700

125 700

144 300

82 500

47 800

39 100

41 300

34 200

30 500

Lavat ja muut puupakkaukset

114 600

131 400

126 700

121 000

121 700

116 900

Yhteensä (1000 kg)

572 000

548 500

539 200

549 100

498 00

509 400

Puukuitu, kartonki ja aaltopahvi

Lasipakkaukset

*Pakkausten uudelleenkäyttö lasketaan täyttökertojen mukaan.
** Tilastointitapa muuttui jonkin verran vuonna 2013.
Lähde: Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Pakkausten kokonaiskäyttö tarkoittaa täyttökertojen mukaan laskettavaa pakkausten
määrää (ts. markkinoille saatettujen uusien pakkausten sekä uudelleenkäytön
summa). Uudelleenkäyttöjärjestelmästä poistuvien pakkausten määrän arvioidaan
olevan yhtä suuri kuin järjestelmään tulevien pakkausten.
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Vesitehokkuuden haasteena hygienia- ja puhtausvaatimukset
Vesi on olennainen elintarviketeollisuuden tuotantopanos, koska sitä tarvitaan monissa tuotantoprosesseissa sekä jäähdytykseen että hygienia- ja puhtausvaatimusten täyttämiseen. Suomessa alalle tyypillistä ovat verrattain pienet tuotantosarjat, minkä vuoksi tuotantolinjastoilla on
useita vaihtoja. Tuotevaihdot lisäävät linjastojen
pesujen ja täten käytetyn veden määrää. Runsaasta vedenkulutuksesta johtuen vedenkäytön
tehostaminen on elintarviketeollisuudelle olennainen keino edistää materiaalitehokkuutta.
Teollisuuden vedenkäyttö on noin puolet koko
Suomen vedenkulutuksesta. Suurimpia vedenkäyttäjiä ovat sähkön ja lämmön tuotanto, kemian teollisuus ja massa- ja paperiteollisuus.
Elintarviketeollisuuden osuus koko teollisuuden
vedenkäytöstä oli vuonna 2012 alle prosentin.
Isoimmat teollisuuslaitokset hankkivat vetensä itse ja johtavat ne käytön ja puhdistuksen jälkeen takaisin vesistöön. Elintarviketeollisuudelle yleisimpiä veden lähteitä ovat
meri, kunnan vesilaitos ja pohjavedenottamo.

Elintarviketeollisuuden vedenotto
vuonna 2012

23 %
Pohjavedenottamo

Meri- ja pintaveden suuri osuus elintarviketeollisuuden vedenkäytöstä
kuvastaa alan prosesseissa tarvittavan jäähdytysveden suurta määrää.
Elintarviketeollisuuden häiriöttömän
toiminnan takaaminen edellyttää
myös, että yritykset saavat tarpeeksi
hyvälaatuista talousvettä.

Järvi

Talousvedellä on suora yhteys elintarviketurvallisuuteen ja kiinteistön
4%
Tekoallas
omien laitteiden ja verkostojen yllä7%
pito ovat yrityksen vastuulla. PääasiMeri
35 %
assa talousvettä käytetään elintar0%
Kunnan vesilaitos
vikkeiden raaka-aineena sekä monissa
valmistusvaiheissa
mm.
raaka-aineiden
tuotannossa,
proYmpäristötilasto 2014
sessien toiminnoissa, pesuissa sekä
lämmönsiirroissa. Elintarvikkeita käsiteltäessä myös henkilökunnan käsihygienian tärkeys korostuu ja talousvettä käytetään myös tuotantohygienian ylläpitoon.
31 %

Joki

Vesihuoltolaitokset ovat velvollisia talousveden toimittamiseen elintarvikeyrityksille,
mikäli elintarvikeyritys sijaitsee laitoksen toiminta-alueella, vaikka kyseinen yritys ei
kuuluisikaan vesihuoltolain soveltamisalan piiriin. Talousveden lakisääteiset laatuvaatimukset täyttävä vesi soveltuu lähes poikkeuksitta sellaisenaan elintarvikkeiden valmistukseen. Mikäli yritys tarvitsee talousvettä korkealaatuisempaa vettä toimintaansa,
on sen vastattava itse veden jatkokäsittelystä.
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Puhtaan käyttöveden riittävyys on keskeinen ruokaketjun toimintaan liittyvä globaali
näkökohta. Kansallisesti runsaiden vesivarojen riittävyys
sekä vesiosaaminen ovat ruokaketjumme strateginen vahvuus erityisesti tulevaisuudessa
ilmastonmuutoksen
vaikuttaessa globaalisti puhtaan veden saatavuuteen.
Kestävällä ja tehokkaalla vedenkäytöllä voidaan ympäristövaikutusten pienentämisen
lisäksi vähentää energiankulutusta ja kustannuksia.

Kokonaisvedenkulutus (m³/tuotetonni)
3,41
3,26

3,3

3,16

2,89

2011

2012

2013

2014

2015

ETL:n ympäristövastuun kyselyt 2011-2015

Vesijalanjälki on uusi ympäristötyökalu, jonka avulla yritykset voivat mitata vedenkulutusta kaikkien toimintojen
osalta. Vesijalanjälki auttaa yrityksiä tunnistamaan oman vedenkäyttönsä vaikutukset
ja kriittisimmät kohdat, jossa se voi parantaa omaa vesitehokkuuttaan.
Korkeiden hygieniavaatimusten vuoksi elintarviketeollisuudella on erityisiä haasteita
vedenkäytön tehostamisessa, koska se ei saa tapahtua lämpötilan nousun, haitallisten
aineiden kertymisen tai mikrobien kasvun kustannuksella. Haasteista huolimatta alan
yritykset ovat onnistuneet tehostamaan vedenkäyttöään esimerkiksi pesujen optimoinnilla ja keräilyveden käsittelyjärjestelmillä.

Elintarviketeollisuudessa syntyvät jätevedet
Elintarviketeollisuudessa syntyy jätevettä, jonka ravinteilla on vesistöjä rehevöittävä
vaikutus. Jätevedeksi luetaan veden lisäksi muutkin käytöstä poistettavat nesteet.
Vuonna 2011 elintarviketeollisuuden jätevesien kiintoaineen määrä oli 154 tonnia,
mikä on vain 0,87 prosenttia koko teollisuuden kiintoainemäärästä. Fosfori- ja typpikuormien määrät olivat 3 ja 126 tonnia, mitkä puolestaan ovat 1,7 prosenttia ja 3,7
prosenttia koko teollisuuden arvoista. Kuormituslukemat eivät kuitenkaan vastaa varsinaisia päästöjä vesistöihin, koska osa jätevedestä käsitellään vielä kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa.
Jätevesipuhdistamoiden toimintaa ja puhdistustehoa on parannettu jatkuvasti viimeisten vuosikymmenten aikana huomattavilla investoinneilla. Nykyään yhdyskuntien jätevedestä saadaan eroteltua orgaaninen aines noin 97-prosenttisesti ja fosfori 96-prosenttisesti. Myös teollisuudessa on tehty merkittäviä investointeja jätevesien puhdistamiseksi. Yritysten oman vastuullisuustyön lisäksi taustalla ovat kiristyneet viranomaismääräykset.
Alla olevassa kuvassa esitetään ympäristökyselyyn vastanneiden yritysten talousveden, jäähdytysveden ja jäteveden määriä vuosina 2013-2015. Tunnuslukujen kehitykseen vaikuttaa osin vuosittain vaihtuva kyselyyn vastanneiden yritysten toimialajakauma.
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ETL:n ympäristövastuun kyselyt 2011-2015

ETL:n ympäristövastuun kyselyt 2013-2015
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Elintarviketeollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinnit
Koko teollisuus teki ympäristönsuojeluinvestointeja vuonna 2012 yhteensä noin 300
miljoonalla eurolla. Suurin osa investoinneista kohdistui energiahuoltoon. Elintarvikkeiden ja juomien (ml. tupakka) valmistuksessa ympäristöinvestointeja tehtiin vuonna
2012 yhteensä noin 10 miljoonalla eurolla. Toimialan osuus koko teollisuuden ympäristöinvestoinneista oli maltillinen, eli vain noin 3,3 %. Yli puolet (66 %) elintarviketeollisuuden tekemistä ympäristöinvestoinneista kohdistui veden käyttöön ja jätevesiin liittyviin toimenpiteisiin ja parannuksiin.
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksen
ympäristönsuojeluinvestoinnit 2012
0%

5%
Ilman suojelu
Vesien suojelu

29 %

Jätehuolto
66 %

Muu

Ympäristötilasto 2014

Tilastokeskuksen käyttämän määritelmän mukaan investoinnit päästöjen käsittelyyn
tarkoittavat puhdistimien ym. lisälaitteiden hankintoja tai muita ratkaisuja, joiden käyttöönotto ei oleellisesti muuta itse tuotantoprosessia. Esimerkki tällaisesta investoinnista on jätevedenpuhdistamo.
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Vastuullisuus elintarviketeollisuuden toimitusketjuissa
Koska iso osa elintarvikkeiden ympäristövaikutuksista syntyy jo alkutuotannossa, on
toimitusketjun
vastuullisuuden
seuraaminen
olennainen
osa
elintarviketeollisuusyritysten ympäristövastuutyötä. Lähes kaikki, eli noin 80
prosenttia, vuonna 2016 Elintarviketeollisuusliiton ympäristövastuun kyselyyn
vastanneista yrityksistä kannustaa toimittajiaan kestävän kehityksen mukaiseen
toimintaan.

Toimittajiensa kestävän kehityksen mukaista toimintaa
seuraavat yritykset vuosina 2011-2015
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ETL:n ympäristövastuun kyselyt 2011-2015

Elintarviketeollisuuden yrityksillä on monia erilaisia keinoja toimitusketjunsa
vastuullisuuden johtamiseen. Etenkin monilla alan suurilla toimijoilla on käytössään
eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct), joissa edellytetään toimitusketjun
vastuullisuutta ja joihin yhteistyökumppaneiden on sitouduttava. Vastuullisuutta
voidaan edistää ja tarkkailla mm. auditointien, keskustelujen ja raportoinnin avulla.
Kyselyssä selvitettiin myös alan yritysten kuljetuksiin liittyviä ympäristövastuun käytäntöjä ja näkökohtia. Kyselyyn vastanneista yrityksistä vain noin 9 prosentilla on
omaa kuljetuskalustoa. Yritykset seuraavat kuljetuksissaan eniten polttoaineenkulutusta, hiilidioksidipäästöjä, kuljetuskilometrejä, reittisuunnittelua ja sen optimointia
sekä paluukuljetusten hyödyntämistä. Muita seurattuja tekijöitä ovat mm. kuormatilan
käyttöaste, taloudellisen ajotavan koulutus sekä tyhjäajon määrää. Yrityksistä 73 % ei
seuraa logistiikan aiheuttamia kuljetuspäästöjä säännöllisesti. 9 % vastanneista kertoi
seuraavansa kuljetuspäästöjä lähtevän ja saapuvan logistiikan osalta ja 14 % vastanneista seuraa logistiikan aiheuttamia kuljetuspäästöjä vain lähtevän logistiikan osalta.
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ETL:n ympäristövastuun kyselyyn vuonna 2016
vastanneet yritykset
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altia Oyj
Andelslaget Österbottens Kött
Arla Oy
Atria Suomi Oyj
Dr.Oetker Suomi Oyj
Eckes-Granini Finland Oy Ab
Evijärven Peruna Oy
Hankkija Oy
HKScan Finalnd Oy
Jokilaakson Juusto Oy
Kronfågel Oy
Orkla Foods Finland Oy
Oy Gustav Paulig Ab
Oy Trio Trading Ab
Pernord Ricard Finland Oy
Ravintoraisio Oy
Saarioinen Oy
Sinebrychoff
Snellman Oy Ab
Sucros Oy
Suomen Nestle Oy
Suomen Sokeri Oy
Vaasan Oy
Valio Oy
Vitario Oy
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Elintarviketeollisuusliitto edustaa ruokia ja juomia valmistavia yrityksiä työmarkkina- ja elinkeinopolitiikassa. Vahvistamme alan liiketoiminnan edellytyksiä ja rakennamme Suomeen kilpailukykyistä toimintaympäristöä yritysten innovatiiviselle kasvulle. Toimintamme piiriin kuuluvat noin 600 yritystä kattavat lähes koko elintarviketeollisuuden tuotannon Suomesta.
Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala. Sen liikevaihto on 11,2 miljardia
euroa, ja ala työllistää 38 000 henkeä. Koko elintarvikeala työllistää Suomessa suoraan ja välillisesti
noin 300 000 henkeä eli 12 prosenttia työllisestä työvoimasta. Elintarvikeviennin arvo on 1,5 miljardia
euroa ja tuonnin 4,4 miljardia euroa.

PL 115, Pasilankatu 2, 00241 Helsinki
Puhelin (09) 148 871
etl@etl.fi ● www.etl.fi ● twitter: @ETL_fi
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