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Artikkeli julkaistu AmmattikeittiöOsaaja –lehdessä, 2, 2021 
 
 
 

Ada Trogen, Leena Viitaharju ja Merja Lähdesmäki, 
Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti 

 
 
 
KOTIMAINEN RYPSIÖLJY - KESTÄVÄ, TERVEELLINEN JA HERKULLINEN VALINTA 
AMMATTIKEITTIÖIHIN 
 
Kotimainen rypsiöljy kestää vastuullisuustarkastelun. Pienten yritysten ketteryys ja mahdollisuudet 
innovaatioihin voivat auttaa ammattikeittiöiden siirtymistä yhä kestävämpiin hankintoihin. Helsingin 
yliopiston Ruralia-instituutti haastatteli Alavuden Öljynpuristamo Oy:n Tuomas Olkkosta, Kankaisten 
Öljykasvit Oy:n Kristi Villasta ja Trifol Oy:n Jouni Holstia. Heillä kaikilla on pitkä kokemus 
kotimaisesta rypsiöljytuotannosta, kylmäpuristetun rypsiöljyn valmistusprosessista sekä kerrottavaa 
pienten yritysten näkökulmasta. 
  
 
Ammattikeittiöiden elintarvikehankinnoissa vaikuttavat monet tekijät. Ruoan tulisi olla kestävästi 
tuotettua, terveellistä ja hyvän makuista. Raaka-ainehankintojen monipuolisuus mahdollistaa 
ympäristön kannalta kestävän ja terveellisen ruokavalion sekä ruoan herkullisuuden.  
 
Ammattikeittiöiden tekemillä hankinnoilla on iso merkitys sille, millaiseksi suomalaisten ruokavalio 
muodostuu, sillä erityisesti julkisen sektorin ammattikeittiöiden asiakkaina ollaan usein koko 
elämänkaaren ajan ja lähes päivittäin. Kehittämällä julkisia hankintoja kestävämpään suuntaan 
voidaan edistää vastuullisuutta niin ruoantuotannossa kuin koko ruokaketjussa. Ammattikeittiöiden 
olisikin hyvä tiedostaa, mihin vastuullisuuden osa-alueisiin hankinnoilla halutaan vaikuttaa ja miettiä 
hankintakriteerit tämän mukaisesti. 
 
Kotimainen rypsiöljy on ekologisesti kestävä valinta 
 
Eräs merkittävä, päivittäin käyttämämme elintarvikeryhmä on rasvat. Sillä, millaista rasvaa 
käytämme, on merkitystä sekä ympäristömme, terveytemme että mielihyvämme kannalta. 
 
Rypsiöljyn valintaa pääasialliseksi ravintorasvaksi puoltaa kestävyysnäkökulma. Rypsin viljely 
onnistuu monenlaisessa maassa ja sen taimet kestävät hallaa. Kankaisten Öljykasvit Oy:n Kristi 
Villanen kertoo, että valmistettaessa kylmäpuristettua rypsiöljyä syntyy samalla ravitsevaa 
rypsipuristetta eläinrehuksi. Tuotantoprosessissa syntyvän jätteen määrä on siten hyvin pieni. 
Ekologiseen kestävyyteen kiinnitetään huomiota myös muiden resurssien hyödyntämisessä. 
 
“Veden käyttöhän meillä on käytännössä lähes nolla koko prosessissa. Uusien tuotantotilojen myötä 
myös prosessissa syntyvä lämpö saadaan jatkossa täysin hyödynnettyä”, lisää Alavuden 
Öljynpuristamon Tuomas Olkkonen. 
 
Sosiaalinen kestävyys ja terveys vaikuttavat valittaessa rasvoja 
 
Kasviöljypohjaisten levitteiden osalta palmuöljyn käyttö on puhututtanut viime aikoina. Laajeneva 
palmuöljytuotanto on yksi merkittävimmistä metsäkadon aiheuttajista Kaakkois-Aasian 
sademetsissä. Palmuöljytuotannossa on paitsi ekologisia myös sosiaalisen kestävyyden ongelmia. 
Globaaliin ruoantuotantoon liittyy riski ihmisoikeusloukkauksista ja perinteisen elämäntyylin 
katoamisesta.  
 



Pienten yritysten rypsiöljyn tuotannossa pyritään sosiaalisen kestävyyden huomiointiin. Kaikki kolme 
haastateltavaa kertovat käyttävänsä kotimaista raaka-ainetta, mikä mahdollistaa tuotteen 
jäljitettävyyden. Pitkäkestoiset yhteistyösuhteet sopimusviljelijöiden kanssa ovat öljynpuristamoille 
tärkeitä. 
 
“Olemme sitoutuneet tarkkaan jäljitettävyyteen tuotannossamme ja jokainen öljypullomme on 
jäljitettävissä viljelijälle asti”, mainitsee Olkkonen. 
 
“Meillä monet sopimusviljelijämme tekevät yhteistyötä kanssamme jo toisessa sukupolvessa”, lisää 
Villanen. 
  
Myös terveyden kannalta rypsiöljy on suositeltava vaihtoehto. Ruokaviraston 
ravitsemussuosituksissa nostetaan esille, että rypsiöljy sisältää runsaasti monityydyttymättömiä 
rasvahappoja toisin kuin palmuöljy, jossa on runsaasti tyydyttynyttä rasvaa. Rypsiöljyssä on 
erityisesti n-3-rasvahappoja, moninkertaisesti enemmän verrattuna oliiviöljyyn.  
 
“Kylmäpuristetussa rypsiöljyssä on myös E- ja K-vitamiinia”, sanoo Villanen.  
 
Ammattikeittiöiden hankinnoilla on iso merkitys 
 
Motivan ja Ekocentrian kokoamissa hankintaoppaissa kehotetaan kiinnittämään huomiota 
monipuoliseen vastuullisuuteen. Kriteeristö hankintaan voidaan koota paitsi terveysnäkökulmasta, 
myös alkuperän ja tuote-eräkohtaisen alkuperäjäljitettävyyden, veden käytön, alkutuotannon 
ympäristövaikutusten vähentämisen, fosforilannoituksen, integroidun kasvinsuojelun toteuttamisen, 
luomusertifikaatin, palmuöljyttömyyden ja työ- ja ihmisoikeuksien noudattamisen ympärille.  
 
Hankinnan markkinakartoituksen avulla voidaan edistää kestäviä hankintoja eri toimijoiden välisessä 
yhteistyössä. Työvälineenä markkinakartoituksessa käytetään markkinavuoropuhelua, 
ennakkoilmoitusta ja tietopyyntöä. Itse hankintakin voidaan toteuttaa erilaisin hankintamenettelyin, 
jotka mahdollistavat myös uusien innovaatioiden luomisen. 
 
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti teki lyhyen haastattelukierroksen julkisen sektorin 
hankintayksiköihin ravintorasvojen hankintoihin liittyen ja sen perusteella terveellisyys on tällä 
hetkellä otettu hyvin huomioon ammattikeittiöiden käyttämissä hankintakriteereissä. Tilaa 
hankintakriteerien laajentamiseen koskemaan vastuullisuuden muita osa-alueita siis on. 
Ammattikeittiöt voisivat luoda hankintoihin kriteerejä, jotka liittyvät kestävään ruoantuotantoon, 
ympäristövaikutuksiin ja alueelliseen resilienssiin sekä aluetalouden turvaamiseen. 
 
Pienet yritykset kestävyyden mahdollistajana hankinnoissa 
 
Vastuullisissa hankinnoissa voidaan ottaa huomioon myös aluetaloudelliset vaikutukset. 
Vähentämällä ulkomaisia elintarvikehankintoja ja kohdentamalla ostot enenevässä määrin 
kotimaahan ja vieläpä alueelliselle tasolle, säilytetään kotimaisia työpaikkoja ja näin vahvistetaan 
alueiden taloutta.  
 
Pohtimalla hankinnan kriteereitä ja hankintatapaa voidaan antaa mahdollisuus pienille, kotimaisille 
ja jopa alueellisille toimijoille olla mukana hankinnoissa. Pienillä tuottajilla ja yrityksillä on usein 
mahdollisuus ketteryyteen ja innovatiivisuuteen, jonka kautta voidaan edelleen edistää 
elintarvikehankintojen vastuullisuutta. Pienet yritykset ovat myös kiinnostuneita julkisista 
hankinnoista kunhan hankinnat tehdään järkevissä kokonaisuuksissa. 
 
“Voimme tarjota ammattikeittiöille laadukkaan kylmäpuristetun rypsiöljyn halutussa pakkauskoossa 
joustavin toimituksin”, valottaa Trifol Oy:n Jouni Holsti yritysten kykyä ketteryyteen.  
 



Muutokset voidaan aloittaa pienistä teoista. Olkkonen toivoo, että kotimainen, kylmäpuristettu öljy 
alkaisi näkyä enemmän salaattiöljynä lounasravintoloiden salaattipöydissä. 
 
“Vaikka siinä oliiviöljyn rinnalla.” 
  

  
Maku ratkaisee 
 
Ruoan hyvä maku on tärkeä osa ruoasta saatavaa nautintoa, mutta vaikuttaa myös terveyteemme. 
Terveellinen ruoka maistuu paremmin, kun se on valmistettu herkullisen makuiseksi. Lisäksi öljyjen 
avulla saadaan rakennemuunneltuihin ruokiin makua, lisää ravintoarvoa ja kaloreita, mikä on tärkeää 
henkilöille, joiden ruokahalu on heikentynyt.  
 
“Lisänä perinteiselle kylmäpuristetulle rypsiöljylle on viime vuosina tullut maustetut öljyt. 
Makuöljyissä käytämme aitoja mausteita ja tuoretta valkosipulia”, kertoo Villanen.  
 
Kotimaisella kylmäpuristetulla rypsiöljyllä on ammattikeittiöissä myös muuta käyttöä kuin 
salaattikastike. 
 
“Korkean savuamispisteensä (+210 astetta) ansiosta öljy soveltuu mainiosti myös pannulle 
paistamiseen sekä uppopaistamiseen”, valaisee Villanen.  
 
Olkkonen kertoo, että Alavuden Öljynpuristamon makuöljyjä on testattu kalan ja perunoiden 
friteerauksessa. Tuotekehittelyn perusteella sitruunaöljy päätyi lopputuotteeseen asti, sillä se antoi 
tuotteelle kauniin värin ja miellyttävän maun. Olkkonen haaveilee tuotekehittely-yhteistyöstä 
ammattikeittiöiden kanssa myös jatkossa. 
 
“Reseptiikan kehittäminen yhteistyössä ammattikeittiöiden kanssa kiinnostaisi itseäni kovasti. 
Öljymme pohjalta on jo loihdittu talon oma salaattiöljy lounaslinjastolle ja öljyn alkuperä nostetaan 
linjastolla näkyvästi esille.” 
    
Vastuullisempi huominen 
  
Ekologisesti kestävät julkiset hankinnat ovat yksi viime vuonna julkaistun kansallisen 
hankintastrategian lähtökohdista. Hankintaa ei pitäisi viedä läpi teknisenä toimenpiteenä, vaan 
vastuullisuuden tulisi olla mukana kiinteänä osana. Näin voidaan synnyttää myös uusia 
innovaatioita. Onnistuneen, vuorovaikutteisen prosessin kautta luodaan edellytyksiä 
yhteistoiminnalle ja innovaatiomyönteisen markkinan syntymiselle. 
  
Öljyjen hankinnalla saattaa olla pieni taloudellinen merkitys ruokapalvelujen tekemissä julkisissa 
hankinnoissa, mutta pienelle yritykselle kilpailutuksen voittaminen voi olla suuri ja merkittävä asia. 
Suomi on osa globaalia ruokajärjestelmää ja edistämällä pienin askelin kestäviä ruokahankintoja 
voimme toimia suunnannäyttäjänä. 
 


