
Vähemmän ruokahävikkiä – enemmän tukea kehitysmaihin
Lue miten voit pienentää hävikkiä ja olla mukana perustamassa Suomen ensimmäistä hävikkiruokkakauppaa!
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MIKÄ

Pääkirjoitus
Suomessa päätyy hävikkiin joka vuosi noin 400–500 mil-
joonaa kiloa ruokaa, joka on alun perin ollut syömäkel-
poista. Samaan aikaan maailmalla jopa 800 miljoonaa 
ihmistä kärsii ruoan puutteesta. Siksi uudet toiminta-
mallit hävikkiruoan hyödyntämiseksi ovat tervetulleita 
meille Suomeenkin. 

WeFoodin ideana on tuoda hävikkiruoan vähentämi-
nen tutuksi jokaiselle meistä. WeFood-hävikkimyymä-
län myötä yhä useampi meistä voi hyödyntää muuten 
jätteeksi päätyvät kasvikset, hedelmät ja leivät resep-
teissään ja samalla osallistua hävikin vähentämiseen.

Kyse ei kuitenkaan ole vain myymälästä. WeFood tar-
joaa kokonaan uuden vapaaehtoistoimintamuodon 
heille, jotka haluavat kokeilla vapaaehtoistoimintaa 
hukkaan heitetyn ruoan hyödyntämiseksi. Lisäksi se 
yhdistää niin yritykset, kotitaloudet kuin oppilaitokset-
kin yhteiseen tavoitteeseen, jotta ruokaa päätyisi mah-
dollisimman vähän jätteeksi. 

Tervetuloa mukaan WeFoodiin!

Else Hukkanen,  
Projektipäällikkö, WeFood 
 
else.hukkanen@kirkonulkomaanapu.fi

WeFood on Kirkon ulkomaanavun projekti 
ruokahävikin pienentämiseksi. Tämä lehti 
kertoo tiukkaa faktaa hävikistä ja vinkkaa, 
miten voit osallistua talkoisiin hävikin 
pienentämiseksi.

Kirkon ulkomaanapu on Suomen evan-
kelilais-luterilaisen kirkon ulkomaisen 
avustustoiminnan eli kansainvälisen 
diakonian järjestö. Se kuuluu kirkollisten 
avustusjärjestöjen ACT-verkostoon.

JULKAISIJA
Kirkon ulkomaanapu, WeFood
PL 210 (Eteläranta 8) 00131 HELSINKI 

ULKOASU JA KUVITUKSET   
Inka Reijonen / Pekka Halosen akatemia
(jos ei erikseen mainittu)

VALOKUVAT 
Susanna Pesonen / Pekka Halosen  
akatemia 
(jos ei erikseen mainittu)

SEURAA
www.wefood.fi

http://www.kirkonulkomaanapu.fi/wefood
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Miksi WeFood?

Hävikki rasittaa ympäristöä
 

Ruokahävikki aiheuttaa ympäristö- 
ongelmia. Biojätteen lisäksi ympäristöä 
rasittavat ruuantuotannosta aiheutuvat 

kasvihuone- ja vesistöjä  
rehevöittävät päästöt.

1 / 3 ruuasta roskiin
 

Kolmasosa maapallolla tuotetusta  
ruuasta päätyy hävikkiin. Suomessa  

hävikkiin hukataan vuosittain 400–500 
miljoonaa kiloa alun perin  

syömäkelpoista ruokaa.

800 miljoonaa nälkäistä

Hävikin hyödyntämiselle olisi tarvetta, 
sillä jopa 11 prosenttia maailman  

väestöstä ei saa tarpeeksi ruokaa tai  
kärsii nälästä.

Hävikki käyttöön!

Kaikkea Suomessa syntyvää ruokahävik-
kiä ei pystytä hyödyntymään. Tarvitaan 
lisää toimijoita, joiden avulla jätteeseen 

päätyvän ruoan määrä vähenee.
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Vapaaehtoistyöllä ruokahävikkiä vastaan

S anteri Lehtonen, 27, kuuli hävikkiruokakauppa 
WeFoodista ensimmäisen kerran vuosi sitten, 
kun hän muutti opintojen perässä Kööpenha-
minaan.

”Etsin opiskelujen ohelle pätkätöitä tai vapaaeh-
toishommia, kun kuulin WeFoodista. Hävikkiruokakaup-
pa oli käynnistynyt Tanskassa vauhdilla, ja parhaillaan 
perustettiin toista myymälää Nørrebrohon. Ensimmäi-
set kaksi viikkoa maalasimme seiniä ja kiinnitimme hyl-
lyjä paikoilleen”, Santeri kertoo.

WeFood on Kirkon Ulkomaanavun tanskalaisen sisar-
järjestön DanChurchAidin konsepti, jossa yrityksiltä yli 
jäävää hävikkiruokaa tai lahjoituksina saatuja tuotteita 
myydään hävikkiruokakaupassa.

Myymälöitä pyöritetään vapaaehtoisvoimin, tuottei-
den hinnat ovat aina tavallisia markettihintoja halvem-
mat ja tuotto käytetään kehitysyhteistyöhön.

Nørrebron myymälä avattiin joulukuussa 2016 ja ke-
vään mittaan Santeri teki myymälässä muutaman va-
paaehtoisvuoron viikossa. Kun hän toukokuussa kuuli, 
että myös Helsinkiin suunnitellaan hävikkiruokakaup-
paa, hän tiesi heti haluavansa olla mukana.

Suomen-lomallaan elokuussa Santeri myi WeFoodin 
virtuaaliosakkeita kesätapahtumissa.

Joukkorahoitus avaa kaupan

KUA on käynnistänyt Suomessa hävikkiruokakaupan 
avaamiseksi joukkorahoituskampanjan, jonka tavoit-
teena on myydä 10 000 virtuaaliosaketta.

Tähän mennessä virtuaaliosakkeita on myyty yli 3 000 
kappaletta. Tanskassa WeFood on saavuttanut suuren 
suosion ja kolmas hävikkiruokakauppa avataan pian. 
Santeri uskoo WeFoodin menestyvän myös Suomessa.

”Helsingissä ihmiset ovat olleet todella kiinnostunei-
ta WeFoodista ja uskon, että hävikkiruokakaupasta tu-
lee iso juttu, kunhan se aukeaa. Nyt tarvitaan kuitenkin 
lisää rahoitusta, jotta kauppa saadaan pystyyn. Kan-
nustan kaikkia ostamaan WeFoodin virtuaaliosakkeen.”
Myös Suomessa hävikkiruokakaupan tuotoilla tuetaan 
KUA:n kehitysyhteistyötä. ”Sekä KUA että Dan Church 
Aid ovat todella hienoja järjestöjä ja tekevät tärkeää 
työtä. Molemmat pystyvät toimimaan sellaisissa maissa 

ja paikoissa, joissa monet muut avustusjärjestöt eivät 
pysty työskentelemään. Sitä kannattaa ehdottomasti 
tukea”, Santeri sanoo.

WeFood-virtuaaliosakkeen voi ostaa tekstaamalla  
WEFOOD numeroon 16499 (15 euroa).

Noora Jussila

Santeri Lehtonen uskoo hävikkiruokakaupan menestyvän myös Suo-
messa. Kuva: Sari Soininen.

Santeri Lehtonen paiski Tanskassa vapaaehtoistöitä hävikkiruokakaupassa. Kesällä 
hän möi virtuaaliosakkeita, jotta samanlainen kauppa saataisiin myös Helsinkiin. 

MIKÄ
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Hävikkiruokaa RIITTÄÄ 
hyväntekeväisyyteen

Suomessa syntyy alun perin syömäkelpoista hä-
vikkiruokaa vuodessa 400–500 miljoonaa kiloa. 
Ruokakaupat ja ravintolat ovat viime vuosina 
tehostaneet hävikin vähentämistä. Silti hyvän-

tekeväisyyteen voitaisiin jakaa paljon nykyistä suurem-
pi määrä hävikkiruokaa, sanoo erikoistutkija Juha-Mat-
ti Katajajuuri.

Katajajuuri tietää mistä puhuu. Hän on erikoistunut 
ruokahävikin tutkimukseen ja työpaikassaan Luon-
nonvarakeskuksessa (Luke) tutkinut ruokahävikin syn-
tymistä ruoan tuotantoketjusta kaupan ja ravintolan 
kautta biojätteisiin.

Ruokahävikki on viime vuosina noussut keskuste-
lunaiheeksi Suomessa. ”Kasvaneesta keskustelusta on 
seurannut, että poliittiset päättäjätkin ovat heränneet 
voimallisesti asiaan”, Katajajuuri sanoo.

Myös EU on asettanut Suomeakin koskevat tavoitteet 
ruokahävikin puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä.

”Kotitalouksien ruokahävikin tutkiminen on tärkeää 
ja mielenkiintoista, ja olemme yksittäisten eri tutki-
musten kautta saaneet ymmärryksen siitä, paljonko ko-
titaloudet suurin piirtein heittävät ruokaa pois ja tie-
dämme myös hävikin syistä.

1 / 3
maapallolla tuotetusta  

ruoasta päätyy hävikkiin.

20–25 kg
niin paljon jokainen suomalainen heit-

tää ruokaa roskiin vuosittain.

400 000
niin monen henkilöauton vuosittaisia 
päästöjä vastaa Suomen ruokaketjun 

vuosittainen hävikki.

Uudet hävikkiruoan hyödyntämismallit ovat tervetulleita, sanoo tutkija.

EU on asettanut Suomea koskevat 
tavoitteet ruokahävikin puolittamiseksi 
vuoteen 2030 mennessä.

”

Ul
la

 K
är

ki
FAKTA

”Meillä ei kuitenkaan ole sellaista systemaattista ja 
vertailukelpoista tutkimustietoa, joka kertoisi onko 
ruokahävikki muuttunut viime vuosina johonkin suun-
taan. Valmistelemme parhaillaan asiaa alan toi mijoi-
den ja ministeriöiden kanssa, ja tähtäämme siihen, et-
tä Suomeen jatkossa saataisiin luotettava ruokahävikin 
seurantajärjestelmä koko ruokaketjuun.”

Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan yksi 
suomalainen heittää vuodessa hukkaan keskimäärin 
noin 20–25 kiloa ruokaa.

Juuri kotitaloudet ovat suurin ruokahävikin lähde. Ko-
deissa syntyy melkein 30 prosenttia syömäkelpoises-
ta hävikistä. Ravintoloiden ja ravitsemuspalveluiden 
osuus on 20 prosenttia. Kaupan ja tukun osuus on va-
jaa 20 prosenttia, elintarviketeollisuuden 20 ja maata-
louden reilu 10 prosenttia.

”Kauppa on trimmannut toimintansa tosi tehokkaak-
si: hävikki on 1-2 prosenttia suhteessa niiden läpi vir-
taavaan ruokaa. Mutta määrällisesti hävikkiä kertyy silti 
paljon, koska myyntivolyymit ovat niin suuria”, Kataja-
juuri sanoo.
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Tutkija Juha-Matti Katajajuuri valmistelee ruokahävinkin seuranta-
järjestelmää.
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Hävikin jakajia ei ole tarpeeksi

Parin vuoden takaisen arvion mukaan kaupoista ja ra-
vintoloista vain noin 10 prosenttia ruoasta, jota voitai-
siin jakaa, päätyy hyväntekeväisyyteen. Uutta tutkimus-
ta nykytilanteesta ei ole, mutta Juha-Matti Katajajuuri 
arvioi prosentin olevan onneksi jo suurempi.

Määrä, jota kaupat voisivat jakaa hyväntekeväisyy-
teen, on kuitenkin paljon suurempi.

”Kun olemme haastatelleet eri toimijoita, on selvin-
nyt, että hyväntekeväisyyden ongelma tällä hetkellä 
on, että on vaikeuksia löytää riittävä määrä joustavia, 
tehokkaita ja osaavia järjestöjä, jotka pystyisivät jaka-
maan ruokaa vielä enemmän eteenpäin. Kylmäketjujen 
pitäisi olla hallinnassa ja resursseja olla riittävästi.”

”Uskon, että tarjontaa on, jos löytyy luotettavia jär-
jestöjä, jotka voivat jakaa hävikkiruokaa eteenpäin. Toi-

saalta jos hävikin ennaltaehkäisyssä onnistutaan niin 
vielä parempi.”

Juha-Matti Katajajuuri pitää uusien hyödyntämismal-
lien, kuten hävikkiruokaa tavallisille kuluttajille myyvän 
WeFood-kaupan, suunnittelua myönteisenä kehitykse-
nä.

”Kiertotalouteen kuuluu, että vähennetään ympäris-
tövaikutuksia ja lisätään tehokkuutta, mutta myös luo-
daan uusia bisnesmalleja.”

Turha ruoka on myös ilmastohaitta. Hiilidioksidipääs-
töinä Suomen ruokaketjun vuotuinen hävikki vastaa 
noin 400 000 henkilöauton vuotuisia päästöjä.

Ympäristön kannalta tärkeintä olisi lopettaa kaa-
topaikalle joutuvan ruoan tuottaminen, sillä turhan 
ruoan tuotannosta aiheutuvat päästöt ovat paljon suu-
remmat kuin esimerkiksi pois heitetyn ruoan käsitte-
lystä kaatopaikalla aiheutuvat päästöt.

KIERTOTALOUS

Kiertotalous pyrkii maksimoi-
maan tuotteiden ja materiaali-
en kiertoa taloudessa mahdol-
lisimman pitkään.

Kiertotaloudessa tuotanto ja 
kulutus synnyttävät mahdolli-
simman vähän hukkaa ja jätet-
tä ja luovat uusia liiketoimin-
tamahdollisuuksia.

Vain 10 prosenttia ruoasta, jota voitaisiin 
jakaa kaupoista ja ravintoloista, päätyy 
hyväntekeväisyyteen.

”
FAKTA
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Kotitalouksissa syntyy lähes 30 prosenttia syömäkelpoisesta hävikistä, ravintoloiden ja ravitsemuspalveluiden osuus on 20 
prosenttia, kaupan ja tukun vajaa 20 prosenttia, elintarviketeollisuuden 20 ja maatalouden reilu 10 prosenttia.

RUOKAHÄVIKIN AIHEUTTAJAT

Kotitaloudet

Ravintola- ja ravitsemispalvelut

Kauppa ja tukku

Elintarviketeollisuus

Maatalous

FAKTA
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HÄVIKIN UUSI 
ELÄMÄ

Hävikkiravintola Loop tarjoaa korkealaatuisia  
ravintola-annoksia, lounasta ja brunssia, jotka  

valmistetaan hävikkiraaka-aineista.
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Loop on pian 2-vuotias

Ravintola Loop, alunperin From Waste to 
Taste, perustettiin maaliskussa 2016. Ra-
vintola toimi ensin pop up -periaatteella 
Kalliossa. Noin puolitoista vuotta sitten ra-
vintolalle löytyi sopiva tila Carl Ludwig En-
gelin suunnittelemasta Lapinlahden enti-
sestä mielisairaalasta.

”Lapinlahti on uniikki ja kaunis paikka, ja 
täällä on kulttuuria ja taidetta. Haasteena 
on, että ihmiset löytäisivät paikalle”, Caro-
la ravintola Loopista sanoo.

Jopa 500 kiloa hävikkiä päivässä

Loopin Food Resque -auto noutaa joka aa-
mu hävikkiruoka-aineita lähes kymmenes-
tä ruokakaupasta. Ruoka-aineita saattaa 
kertyä yhden aamun aikana jopa 500 kiloa! 
Ruoka-aineita saadaan myös teollisuudes-
ta ja tukkutoimijoilta. 

Kokit tarkistavat kuljettajan tuomat ruo-
ka-aineet ja valitsevat Loopin tarvitse-
mat. Loput lahjoitetaan hyväntekeväisyy-
teen seurakunnille ja erilaisille järjestöille. 
“Pääsääntöisesti ruoka-aineet ovat niin 
hyviä, ettei niitä erota tuoreista”, sanoo 
Carola. 

Kuvat Susanna Pesonen, teksti Inka Reijonen
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Iso osa hävikistä on tuoretta leipää

Hävikkikuormasta iso osa on hyvää, tuoretta leipää, 
jonka viimeistä käyttöpäivää ei ole vielä edes saavu-
tettu. 

”Ehkä kauppoihin vain tilataan liikaa ruokaa. Ja kyllä-
hän ihmiset usein valitsevat sen tuoreimman, muuta-
man päivän vanhat jäävät hyllylle”, Carola miettii.
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99 % kasvisruokaa

Loopissa valmistetaan ruokaa niistä raaka-aineista, joi-
ta on tullut ravintolalle hävikkinä. Hävikkiraaka-aineet 
ovat 99 prosenttisesti kasvisruokaa: juureksia, salaatte-
ja, hedelmiä, marjoja ja leipää.

Kaikki käytetään

Loopin keittiössä pyritään valmistamaan vain sen ver-
ran ruokaa kuin sitä kuluu lounaalla. ”Välillä voi käydä 
niin, että pääruoka loppuu ennen kello kahta ja se on 
tavallaan hyvä asia”, sanoo Carola. 

Jos lounasta jää yli, saa sitä ostaa edullisesti omaan 
rasiaan lähellä sulkemisaikaa.

Kokkisota joka päivä

Loopissa jokainen päivä muistuttaa televisiosta tuttua 
Kokkisotaa. Etukäteen ei voida suunnitella viikon me-
nuta, vaan kokit joutuvat improvisoimaan. 

“Aamulla päätetään mitä tehdään. Yleensä toinen te-
kee pääruoan ja toinen lounasbuffetin. Pääruoan tekijä 
päättää mitä tehdään. Kyllä tässä luovuutta tarvitaan”, 
kertoo kokki Vilma.
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Abee Kromah, 27, osallistui Kirkon Ulkomaanavun järjestämään viljelykouluun Liberian Gran Cape Mountissa. Hän aikoi käyttää oppejaan oman vil-
jelmän perustamiseen. Viiden lapsen yksinhuoltaja elätti perheensä kassavatilkulla ja pyykkäämällä ihmisten vaatteita purolla. Kuva: Ville Palonen.

RUOAN ARVOSTUS  
YHDISTÄÄ  

KEHITYSYHTEISTYÖTÄ JA  
HÄVIKKIRUOKAKAUPPAA

Miten Suomen ensimmäinen hävikkiruokamyymälä liittyy  
kehitysyhteistyöhön? Yksi yhdistävä tekijä on ruoka. 
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Suomessa myytävän hävikkiruuan myyntivoi-
toilla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun ammatti-
maista kehitysyhteistyötä kaikkein köyhimpien 
ihmisten auttamiseksi. 

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on Suomen suurin kehi-
tysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen 
avun antaja. KUA työskentelee kaikkein köyhimpien ih-
misten kanssa uskontoon, etniseen taustaan tai poliit-
tiseen vakaumukseen katsomatta. 

Nyt järjestö on ottanut uuden askeleen hävikkiruu-
an vähentämiseksi perustamalla yhdessä tukijoittensa 
kanssa Suomen ensimmäisen hävikkiruokamyymälän 
Helsinkiin vuoden 2018 aikana.

Kehitysmaissa haasteina ovat köyhyys ja konfliktit 
sekä riittävän ravinnon ja mahdollisuuksien puute. Kir-
kon Ulkomaanapu vähentää köyhyyttä kestävällä taval-
la, antamalla ihmisille mahdollisuuksia auttaa itse it-
seään. 

KUA:n työ kehitysyhteistyössä ja humanitaarisessa 
avussa painottuu hyvin haastaviin ja hauraisiin olo-
suhteisiin, joissa se tarkoittaa ennen kaikkea ihmisten 
konkreettista auttamista. Käsitykseen jokaisen ihmisen 
arvosta perustuvat myös ihmisoikeudet, joiden edistä-
minen on työn keskeinen tavoite. 

Kirkon Ulkomaanavun kehitysyhteistyö keskittyy toi-
meentulon parantamiseen, koulutukseen ja rauhantyö-

hön. Hankkeissa tuetaan erityisesti naisten ja nuorten 
kestävää toimeentuloa. Koulutustyössä parannetaan 
erityisesti kehitysmaiden koulutuksen laatua. Rauhan-
työssä järjestö on erikoistunut työskentelemään us-
konnollisten ja perinteisten toimijoiden kanssa sekä 
mahdollistamaan naisten ja nuorten äänten kuulumis-
ta rauhantyössä.

Vaikutusvaltainen ruoka

”Ruoka on hyvin vaikutusvaltainen asia maailmas-
sa”, sanoo Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun 
asiantuntija Johanna Tervo. 

Hän työskentelee maissa, jossa on pula ruuasta. Ter-
von mukaan ruokaa voidaan käyttää myös aseena. En-
sin ihmisiltä viedään pois mahdollisuus tuottaa oma 
ruokansa ja sen jälkeen heiltä evätään mahdollisuus 
päästä käsiksi ruokaan. 

”On tärkeää turvata ihmisten oikeus ruokaan”, Tervo 
sanoo.

Sotien tai luonnonkatastrofien runtelemissa maissa, 
joissa maatalous ja kauppa häiriintyvät sekä talous ro-
mahtaa, yksinkertaisen, ravitsevan aterian kustannuk-
set nousevat ihmisten tavoittamattomiin. 

Ul
la

 K
är

ki
FAKTA
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Innovatiiviset ratkaisut tuovat apua

Tulevaisuudessa konfliktit ovat yhä monimuotoisempia 
ja haasteellisempia. Ilmastonmuutos tulee lisäämään 
sään ääri-ilmiöitä, jotka puolestaan lisäävät luonnon-
katastrofien riskiä monissa maissa. Muutosten vuoksi 
kotinsa on jo nyt joutunut jättämään ennätyksellinen 
määrä ihmisiä.

Kirkon Ulkomaanapu auttaa ihmisiä luonnonkatast-
rofin tai konfliktin iskiessä säilyttämään toimeentulon-
sa edellytykset ja toipumaan nopeasti. Varautuminen 
katastrofeihin jo ennalta lyhentää kriittisen hätäavun 
vaihetta ja vähentää apuriippuvuuden riskiä.

Viime vuosina KUA:ssa on pyritty löytämään uusia 
innovatiivisia keinoja auttaa. Jordaniassa ja Ugandas-
sa KUA tukee pakolaisnuorten ammatillista koulutus-
ta pyrkien varmistamaan, että koulusta valmistuneet 
nuoret löytävät työpaikan tai työllistyvät yrittäjinä. 

Erityisesti Aasian toimintamaissaan KUA parantaa 
naisten ja nuorten mahdollisuuksia kannattavaan yrit-
täjyyteen, tukee tuotteiden markkinoille pääsyä ja lii-
ketoiminnan kehittämistä. 

Kreikassa tuhannet pakolaiset eivät elä leireillä vaan 
miljoonakaupunki Ateenassa. Ratkaisuksi nuorten pa-
kolaisten tavoittamiseen keksittiin koodaustyöpajat, 
joissa pakolaisnuoret opettelevat ohjelmoinnin perus-
teita ja kuvankäsittelyä yhdessä kreikkalaisten nuorten 
kanssa. Samalla tutustutaan ja ystävystytään puolin ja 
toisin, ja eri kulttuuriryhmien välinen kuilu kapenee.

Innovatiivisuutta ei ole säästelty hävikkiruokamyy-
mälän toteutuksessakaan. WeFood-hävikkiruokahanke 
tuo uuden tavan osallistua Suomessa esiintyvän ruoka-
hävikin vähentämiseen ja samalla toiminta tukee kehi-
tysmaiden köyhimpiä ihmisiä.  

Ruoka on hyvin vaikutusvaltainen asia 
maailmassa.”

See Kim Lang, 15, heittää kalaverkon veteen aamunkoitteessa Phar Thrueyn kylässä Kambodzassa. 
Kuva: Paul Jeffrey.
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Leivästä olutta, ruokajätteestä energiaa –  
hyödyntämiskonstit ovat monet

”Jätehierarkian mukaan kaikkein tärkeintä on hävi-
kin ennaltaehkäisy. Jos hävikkiä ei pystytä vähen-
tämään kokonaan, on parempi käyttää se ihmis-
ravinnoksi ja vasta tämän jälkeen eläinravinnoksi 

tai energian lähteeksi”, sanoo tutkija Kirsi Silvennoinen 
Luonnonvarakeskuksesta.

Hävikkiä on tärkeä vähentää ruokaketjun eri vaiheis-
sa, alkutuotannosta aina kotiin asti.

”Esimerkiksi kauppojen alennuslaput, jotka ovat aut-
taneet vähentämään kaupan hävikkiä, voivat kaikki 
nähdä, mutta paljon tapahtuu muuallakin. Myös muut 
ketjun vaiheet kuten ravitsemispalvelut ovat pohtineet, 
miten voivat omassa toiminnassaan vähentää hävik-
kiä”, Silvennoinen sanoo.

Kun asennat puhelimeesi ravitsemuspalveluiden hä-
vikin hyödyntämistä varten kehitetyn applikaation, voit 
nähdä siitä, mistä voi hakea ylijääneitä ruoka-annoksia 
ravintoloista alennushintaan.

Ruokahävikkiä hyödynnetään jo monin tavoin. Uudet vähentämiskeinot, kuten aterioi-
den valmistus sosiaalisena tapahtumana tai applikaatio yrityksille lahjoittamista  
helpottamaan, synnyttävät uudenlaista ajattelua.

”Suurin osa hävikistä syntyy kuitenkin kotitalouksissa 
– ja siihenhän me kaikki voimme vaikuttaa. Kotona on 
mahdollista vähentää hävikki ihan minimiin”, Silven-
noinen innostaa.

”Tehdään niin hyvää ruokaa, että kaikki menee kerral-
la tai ainakin seuraavana päivänä!”

Kiinnitä huomiota hävikkiin

Hävikin vähentäminen lähtee siitä, että alkaa kiinnittää 
siihen huomiota. Tämä pätee niin kodeissa kuin muual-
lakin.

”Ennen kauppaan lähtöä katso, mitä kaapeissa on, käy 
kaupassa ostoslistan kanssa, kotona valmista ruokaa 
oikea määrä, säilytä ja pakasta ruokaa oikein. Kerran 
viikossa kannattaa pitää ”mitä kaapeista löytyy -päivä.”

VINKIT

”Ruoka muuttuu hävikiksi vasta kun sitä ei voi 
syödä”, tutkija Kirsi Silvennoinen sanoo.
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Ravintolan noutopöydästä ruokaa voi hakea mie-
luummin uudelleen kuin lastata lautasen keralla liian 
täyteen. Parasta ennen -päiväyksen ohittaneen ruuan 
syömäkelpoisuus kannattaa tutkia omien aistien avul-
la.

”Jokainen vähentää hävikkiä tavallaan. Se, mikä sopii 
minulle, ei ehkä ole hyvä sinulle”, Silvennoinen muis-
tuttaa.

Mitä vähemmän, sen parempi

Hävikkiruokaa hyödyntävät ravintolat, ensi vuonna pe-
rustettava WeFood-kauppa, Yhteinen pöytä -ruoka-
terminaali Vantaalla sekä Yhdessä katettu -verkosto 
Järvenpäässä myös luovat työpaikkoja sekä vapaaeh-
toistyön kautta tuovat mielekästä yhdessäoloa, opetta-
vat ruuan käsittelyä sekä parantavat ruoanlaittotaitoja.

”Taidot siirtyvät kotiin ja näin parannetaan ravitse-
musta”, Kirsi Silvennoinen sanoo.

Suomessa elintarviketurvallisuusvirasto on antanut 
ruoka-apu-ohjeen, jossa kerrotaan, miten lahjoittami-
nen on turvallista ja miten se kannattaa tehdä.

”Tarvitsemme juuri tällaista viranomaistyötä, jossa 
selvennetään taustalla olevia lakeja ja säädöksiä.”

Maailman väestönkasvu ja ilmastonmuutos allevii-
vaavat turhan ruuantuotannon lopettamisen tärkeyttä. 
Mitä vähemmän hävikkiä tuotetaan, sen parempi ilmas-
tolle.

”Erityisesti lihan, juuston ja maitotuotteiden osuus 
hävikistä pitäisi saada mahdollisimman pieneksi, kos-
ka niiden hiilijalanjälki ja muut ympäristövaikutukset 
ovat suuria”

Kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan kerätä parhaita 
käytäntöjä, yhtenäistää määritelmiä ja vaikuttaa lain-
säädäntöön. Yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi siihen, 
että EU-lainsäädäntö saataisiin tukemaan ruokahävi-
kin vähentämistä.

Ruokahävikin hyödyntämiskeinoissa ennakkoluulot 
kannattaa unohtaa. Suomessa esimerkiksi valmiste-
taan jo ylijäämäleivästä olutta.

WeFood-kauppahanke tuo uuden tavan osallistua 
ruokahävikin vähentämiseen ja samalla pääsee tuke-
maan kehitysmaiden köyhimpiä ihmisiä.

Silvennoinen ei usko, että koskaan päästäisiin tilan-
teeseen, jossa pystyttäisiin esimerkiksi ravitsemuspal-
veluissa arvioimaan annosmäärät niin hyvin, että ruoka 
loppuisi viimeiseen ruokailijaan. Siksi hyödyntämiskei-
noja tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Ullä Kärki

• Käy kaupassa ostoslistan kanssa

• Valmista ruokaa sopiva määrä

• Säilytä ja pakasta ruokaa oikein

• Pidä ”mitä kaapeista löytyy” -päivä 

kerran viikossa

• Älä hamstraa!

VINKIT
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PUUROSTA ON MONEKSI
Puurontähteet sujahtavat pannukakkuihin tai antavat 

kuitua sämpylöille. Eikun leipomaan!
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Pannukakut

(vegaaninen)

· 2,5 dl puuroa
· 2 dl vehnäjauhoja
· 2 tl leivinjauhetta
· hyppysellinen suolaa
· 1 tl vaniljasokeria
· 1 dl kikherne- tai papulientä
· 2 rkl sokeria
· 1 dl kauramaitoa tai muuta kasvimaitoa

Tähteeksi jäänellä puurolla voi korvata pannukakku-
taikinassa osan vehnäjauhoista ja maidosta. 

1. Yhdistä kuivat aineet kulhossa.

2. Valuta 1 dl kikherneiden tai papujen lientä mittakan-
nuun. Kaada neste kulhoon, lisää sokeri ja vispaa  
seos vaahdoksi sähkövatkaimella. Tähän menee noin 
2–5 minuuttia vatkaimen tehosta riippuen.

3. Tee kuivien aineiden keskelle kolo ja kaada koloon 
maito, puuro sekä vaahto. Kääntele seos varovasti  
tasaiseksi.

4. Kuumenna (pinnoitettu) paistinpannu. Nosta taikina 
kauhalla pannulle ja levitä tarvittaessa hieman. Par-
haat pannukakut syntyvät ilman rasvaa keskilämmöllä. 
Käännä pannukakut, kun taikinan pinta alkaa hyytyä ja 
hieman kuplia. Paista vielä hetki toiselta puolelta. Jat-
ka, kunnes koko taikina on paistettu pannukakuiksi.

5. Tarjoa pannukakut haluamiesi lisukkeiden kanssa.

Sämpylät

(vegaaninen)

· noin 0,5 l puuroa
· ¾ käden lämpöistä vettä
· ½ palaa hiivaa
· noin 1 dl ohrajauhoja
· 1 tl suolaa
· 5 dl sämpyläjauhoja
· vehnäjauhoja tarvittaessa
· noin ½ dl öljyä

1. Sekoita kädenlämpöinen tähteeksi jäänyt puuro ja 
vesi, ja liota sekaan hiiva. 

2. Lisää sekaan ohrajauhoja vähitellen samalla  
vatkaten. 

3. Lisää suola ja sämpyläjauhot sekä tarvittaessa  
hieman vehnäjauhoja, niin että taikinasta tulee  
leivottava. Lisää lopuksi tilkka öljyä. 

4. Anna nousta huoneenlämmössä kaksinkertaiseksi 
(noin tunnin ajan). Leivo taikinasta sämpylöitä  
pellille leivinpaperin päälle. Peitä liinalla ja anna 
nousta. Paista 230 astessa noin 30 min.

Susanna Pesonen
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kysymystä
Ex-juoksija Wilson Kirwa ja kirjailija Elina Hirvonen uskovat, että  
ruokavalinnoilla on väliä. Kysyimme, mikä on heidän tekonsa ympäristön  
puolesta, ruokavalinnoista ja vinkkejä hävikin vähentämiseksi.3

Luonto merkitsee minulle paljon ja haluan vaikuttaa 
siihen positiivisesti. Ympäristö on yhtä kuin elämä, jo-
ta pitää vaalia. Hyvä ilma, puhdas vesi, hyvä maaperä, 
ne kaikki vaikuttavat elämään. Meidän pitää vähentää 
päästöjä ja satsata uusiutuvaan, vihreään energiaan.

Se miten syömme, kertoo siitä mitä olemme. Ennen kuin 
lähden ruokaostoksille, suunnittelen etukäteen mitä 
ruokia tehdään ja millaisia määriä. Ostan vain sen mi-
tä tarvitaan. Tämä on hyvä asia paitsi terveyden ja pai-
nonhallinnan, myös ympäristön kannalta, kun ei tarvit-
se heittää ruokaa hukkaan.

”

Mietin ympäristöä ja maapallon tulevaisuutta jatkuvas-
ti ja pyrin pienentämään omaa hiilijalanjälkeäni pienil-
lä teoilla. Ympäristöongelmat ratkaistaan rakenteelli-
sella tasolla – ihmisten teot ovat kuitenkin osa tuota 
rakennetta. On hyvä miettiä, mitkä omista valinnois-
ta kuormittavat eniten ympäristöä. Voisiko esimerkiksi 
vähentää auton käyttöä tai lihansyöntiä?

Ruokavalinnoilla on väliä. Itse en syö lihaa ja pyrin vä-
hentämään maitotuotteita niin, että useampi ruoka oli-
si vegaaninen. Jos syön kalaa noudatan WWF:n suosi-
tuksia. Valmistan ateriat kaapista löytyvien ainesten 
pohjalta. Ostan myös kerralla vähemmän, jotta voin 
seurata kulutustani.

”

VINKIT
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Osta WeFood-virtuaaliosake  
ja auta vähentämään hävikkiä!

1. Maksa tilaamiesi virtuaaliosakkeiden kokonaissumma tilille 

IBAN:FI33 1572 3000 5005 04, viestiksi WeFood sekä yhteystietosi  
WeFood-virtuaaliosakkeen postitusta varten.

2. Tai tekstaa WEFOOD numeroon 16499 (15 €)

Jos haluat WEFOOD-virtuaaliosakkeen pienoisjulisteen, niin tekstaa mukaan 
välilyönnin jälkeen vielä nimesi sekä osoitteesi muodossa WEFOOD etunimi 
sukunimi osoite postinumero kaupunki. Jos haluat virtuaaliosakkeen sähköi-
sessä muodossa kirjoita numeroon 16499 pelkästään WEFOOD sekä välilyönnin 
jälkeen sähköpostiosoitteesi.

3. Voit myös ostaa useamman virtuaaliosakkeen kätevästi  
verkossa: wefood.fi/virtuaaliosake

P.S. WEFOOD-MYYMÄLÄN HÄVIKKIRUUAN MYYNTIVOITOT  
OHJATAAN KIRKON ULKOMAANAVUN KEHITYSYHTEISTYÖHÖN.

 
wefood.fi #wefoodsuomi

Kuvitus ja ulkoasu: Otto Koivunen
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