
  
 

 

Tietoa palmuöljystä  
 
 1. Mitä on palmuöljy? 
 Palmuöljyä valmistetaan öljypalmun (Elaeis guineensis) hedelmän maltosta. Öljypalmu on kotoisin Länsi-
Afrikasta läheltä Guineanlahtea, jonka mukaan puu on saanut latinankielisen nimensä. Palmuöljyt voivat 
kasvaa jopa 30 metrisiksi. Niiden hedelmät kasvavat suurissa ja tiiviissä  pallomaisissa ryppäissä, jotka voivat 
sisältää jopa kaksituhatta hedelmää. Nämä trooppiset hedelmät ovat suunnilleen suuren oliivin kokoisia ja 
niissä on runsaasti öljyä (45–65 %). Malton korkean karotenoidipitoisuuden vuoksi hedelmä on väriltään 
punertava.  
Hedelmässä on yksi ydin eli siemen, jota myös käytetään öljyn valmistukseen. Palmunydinöljy on 
rakenteeltaan hyvin erilaista kuin palmun hedelmästä valmistettava palmuöljy. 
Palmuöljy erotellaan hedelmästä lämmittämällä ja puristamalla hedelmän maltoa. Jalostusprosessin avulla 
raakapalmuöljy puhdistetaan ja tuloksena saadaan erittäin monikäyttöistä öljyä, jonka käyttöominaisuudet 
ovat erinomaiset. Palmuöljystä voidaan erottaa neste (öljy) ja kiinteä aine (rasva), joita prosessoimalla ja 
sekoittamalla voidaan tuottaa eri tarkoituksiin sopivia sekoituksia, jotka tuovat elintarvikkeisiin halutun 
maun ja rakenteen.  
 

 2. Missä palmuöljyä tuotetaan? 
 Öljypalmun (Elaeis guineensis) uskotaan olevan alun perin kotoisin Länsi-Afrikan trooppiselta 
sademetsäalueelta. Afrikassa palmuöljyn hedelmistä on tehty syötävää öljyä jo tuhansia vuosia, ja 
voimakkaasti värjätty ja maustettu öljy on keskeinen osa perinteistä länsiafrikkalaista keittiötä. 
Koska palmuöljy on hyvin tuottoisa ja siitä saada sekä syötävää että teollista öljyä, se on taloudellisesti 
erittäin merkittävä tuote. Nykyään palmuöljyä tuotetaan plantaasiviljelmillä useimmissa runsassateisissa 
maissa trooppisilla ilmanaloilla 10 asteen säteellä päiväntasaajalta.  
Indonesia ja Malesia tuottavat noin 85 prosenttia kaikesta palmuöljystä ja muut trooppiset Aasian, Afrikan 
ja Latinalaisen Amerikan maat loput 15 prosenttia. 
 

 3. Missä tuotteissa palmuöljyä käytetään? 
 Iso osa päivittäistavarakauppojen tuotteista sisältää palmuöljyä. Palmuöljyä sisältäviä elintarvikkeita ovat 
esimerkiksi margariini, makeiset, valmisateriat, napostelutuotteet, suklaa, jäätelö ja leipomotuotteet. 
Muita palmuöljyä sisältäviä tuotteita ovat esimerkiksi saippua, kynttilät ja kosmetiikka.  

 

 4. Miksi palmuöljy on maailman eniten käytetty kasviöljy? 

 Palmuöljyä on käytetty Kaakkois-Aasiassa ja trooppisessa Afrikassa kotitalouksissa ruuanvalmistukseen jo 

vuosisatojen ajan. 

Ruokateollisuudessa jalostettua palmuöljyä on käytetty viime vuosikymmeninä sen käyttöominaisuuksien, 

monipuolisuuden ja hyvän saatavuuden johdosta. 

Sen tärkeimmät edut ovat: 

 Erinomainen säilyvyys: Palmuöljy säilyttää tuotteiden maun niiden koko säilyvyysajan, sillä se sietää 

hapettumista paremmin kuin muut kasviöljyt. 

 Neutraali maku ja haju: palmuöljyä, josta on poistettu haju, voi käyttää moniin erilaisiin ruokiin 

ilman, että se vaikuttaa niiden makuun. Neutraalin makunsa ansiosta palmuöljy ei peitä alleen 

muiden ainesosien kuten maidon, kaakaon tai hasselpähkinän makua. 

 Palmuöljy on erittäin monipuolinen kasvirasva, sillä siitä voidaan erotella neste ja kiinteä massa. 

Näitä yhdistelemällä saadaan aikaan erilaisia koostumuksia ja makuja lopputuotteeseen.    

 Pehmeä ja kermainen koostumus: palmuöljyä sisältävillä elintarvikkeilla on erinomainen 

suuntuntuma, joka tukee kunkin tuotteen ominaispiirteitä. Palmuöljyn avulla saadaan aikaan 

esimerkiksi pehmeän kermainen ja helposti levittyvä suklaalevite.  



  
 

 

 Vaihtoehto transrasvoille: palmuöljy on hyvä korvike transrasvoja sisältävälle osittain kovetetulle 

rasvalle (http://www.palmoilandfood.eu/en/natural-and-versatile-ingredient). 

 
 

 5. Mitä palmuöljystä on tärkeää tietää?  
 Yhteensä 33 % maailman kasviöljytuotannosta on palmu- ja palmunydinöljyä (Oil World 2015)  

 Vuosittain tuotetaan 60 miljoonaa tonnia palmuöljyä (Oil World 2015). 

 Yhdellä hehtaarilla palmupuita tuotetaan keskimäärin 3,6 tonnia öljyä vuodessa (Oil World 2015). 

 Yhden öljytonnin tuottamiseen tarvittavat hehtaarit (MPOC.org):  

- Palmuöljy: 0,26 hehtaaria 

- Rypsiöljy: 1,52 hehtaaria 

- Auringonkukkaöljy: 2 hehtaaria 

- Soijaöljy: 2,22 hehtaaria  

 Öljypalmun viljelyyn käytetään yhteensä 16,5 miljoonaa hehtaaria maata, mikä on yhtä kuin 6 

prosenttia kaikesta kasviöljyjen tuottamiseen käytettävästä viljelyalasta maailmassa. Samalla öljypalmu 

on kuitenkin tuottavin öljykasvi, sillä 33 prosenttia kaikesta tuotetusta öljystä ja rasvasta on palmuöljyä 

(Oil World 2016). 

 Indonesia ja Malesia vastaavat yhteensä noin 83 % maailmanlaajuisesta palmunöljytuotannosta 

(Indonesia 51 %, Malesia 34 %) (Oil World 2016). 

 Indonesiassa noin 52 % palmuöljystä tulee pienviljelijöiltä, kun taas Malesiassa vastaava luku on 33 % 

tuotetusta palmuöljystä (Oil World 2016). 

 Palmupuu tuottaa öljyä noin 25 vuotta(www.palmoilandfood.eu/en/what-is-palm-oil). 

 Yksi palmupuu tuottaa 40 kiloa palmuöljyä vuodessa (www.palmoilandfood.eu/en/what-is-palm-oil). 

 Indonesiassa ja Malesiassa yhteensä noin 4,5 miljoonaa ihmistä ansaitsee elantonsa palmuöljystä 

(www.palmoilandfood.eu/en/what-is-palm-oil). 

 Ihminen on käyttänyt palmuöljyä ravinnoksi 5000 vuoden ajan  

 

 6. Millainen merkitys palmuöljyllä on tuottajamaille? 
 Palmuöljyn merkitys tuottajamaille on suuri. Se tuottaa työpaikkoja maaseudulle: palmuöljy on 
pienviljelijöille helppohoitoinen viljelykasvi ja sen viljely vähentää köyhyyttä maaseudulla.  
Malesian bruttokansantuotteesta 3,2 prosenttia tulee öljypalmuviljelystä. Indonesiassa vastaava luku on 
6–7 prosenttia. Malesiassa palmuöljysektori työllistää suoraan 590 000 työntekijää ja pienviljelijöiden 
osuus on 35 %. Indonesiassa palmuöljyteollisuudessa ja palmuöljyn jatkojalostuksen parissa työskentelee 
3,7 miljoonaa ihmistä ja pienviljelijöiden osuus on 45 prosenttia. 
Palmuöljyn kysyntä on ollut viime vuosina huimaa, minkä seurauksena uusia työpaikkoja on syntynyt 
runsaasti ja miljoonat ihmiset ovat päässeet sen avulla köyhyydestä Indonesiassa ja Malesiassa. Ala on 
vaikuttanut merkittävästi Indonesian keskiluokan kasvuun (keskiluokka on yli kaksinkertaistunut) vuoteen 
2009 päättyneellä vuosikymmenenä. (WWF, 2012 “Profitability and Sustainability in Palm Oil Production”).  

 
 7. Sisältääkö palmuöljy runsaasti tyydyttyneitä rasvahappoja?  

http://www.palmoilandfood.eu/en/natural-and-versatile-ingredient
http://www.mpoc.org/
http://(www.palmoilandfood.eu/en/what-is-palm-oil
http://(www.palmoilandfood.eu/en/what-is-palm-oil
http://(www.palmoilandfood.eu/en/what-is-palm-oil


  
 

 

 Palmuöljyn koostumus on jakautunut tasaisesti: siinä on noin puolet tyydyttyneitä ja noin puolet 
tyydyttymättömiä rasvahappoja. Kannattaa muistaa, että vaikka muut kasviöljyt (auringonkukkaöljy, 
rypsiöljy, soijaöljy, jne.) sisältävät vähemmän tyydyttyneitä rasvahappoja, nämä öljyt vaativat kemiallisen 
prosessin nimeltä hydraus saavuttaakseen palmuöljyn lopputuotteelle tyypillisen kermaisuuden ja 
rakenteen. Hydrauksen sivutuotteena syntyy haitallisina pidettyjä transrasvoja, minkä estämiseksi 
palmuöljyn sijaan käytettäviä öljyjä tulisi jatkokäsitellä kemiallisesti. 
 

 8. Onko palmuöljyllä haitallisia terveysvaikutuksia?  
 On kohtuutonta väittää, että palmuöljy olisi terveydelle haitallista. Elintarvikkeissa palmuöljyä käytetään 
sen luontaisten ominaisuuksiensa vuoksi ilman hydraustarvetta. Hydraus saa aikaan transrasvaksi 
kutsuttuja rasvahappoja, jotka ovat tieteellisten tutkimusten ja viranomaisten mukaan terveydelle 
haitallisia.  
Palmuöljyyn on kohdistunut kritiikkiä ennenkin. Jo 1980-luvulla Yhdysvalloissa palmuöljyä vastaan 
kampanjoitiin pitkällisesti sen väitettyjen terveyshaittojen vuoksi. Kärkkäimpiä kriitikoita olivat paikalliset 
muiden kasviöljyjen tuottajat. Tiedemaailma osoitti kampanjan väitteet lopulta vääriksi ja päinvastoin 
todisti palmuöljyn hyödyt haitallisten tyydyttyneiden rasvojen pääasiallisena korvaajana. Tämän 
seurauksena palmuöljyn käyttö Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa alkoi kasvaa merkittävästi ja kasvaa yhä. 
Ihmiset ovat käyttäneet palmuöljyä ravintona jo tuhansien vuosien ajan. Monet tieteelliset tutkimukset 
ovat osoittaneet, että palmuöljyn vaikutus ruuansulatukseen osana täysipainoista ruokavaliota on 
neutraali. 
 
 

 9. Mitä on sertifioitu palmuöljy?  
 Sertifioitu palmuöljy tuotetaan olosuhteissa, jotka täyttävät RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) -
järjestön ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kriteerit. RSPO on vuonna 2004 useiden eri alan toimijoiden 
aloitteesta perustettu järjestö. Kestävä palmuöljyn tuotanto täyttää kahdeksan periaatetta ja 39 käytännön 
kriteeriä. Ne liittyvät erityisesti yksilöiden ja yhteisöjen perusoikeuksiin (aiemmat maanomistajat, 
paikallisyhteisöt, plantaasien työläiset, pienviljelijät perheineen) ja niiden kunnioittamiseen ja täyttymiseen 
palmuöljyn tuotannossa. Lisäksi sertifioinnin tavoitteena on varmistaa, ettei palmuöljyn tuotannon tieltä 
ole kaadettu aarniometsää tai arvokkaita suojelualueita marraskuun 2005 jälkeen1, ja että tehtaiden ja 
plantaasien omistajat huolehtivat ekologisesta jalanjäljestään2. Oikein noudatettuna kriteerit auttavat 
vähentämään perinteisen palmuöljynviljelyn negatiivisia vaikutuksia. 
 

 
 
 

 10. Mitä on kestävä palmuöljy?  
 Kestävän palmuöljyntuotannon tarkoituksena on vähentää metsille, työntekijöille ja yhteisölle viljelystä 
aiheutuvia vaikutuksia. Se luo tasapainon ympäristönsuojelun, yhteisön tarpeiden ja taloudellisen hyödyn 
ja kannattavuuden välille. Väestönkasvun, asukasta kohden lasketun kulutuksen kasvun ja kehittyneiden 
maiden tyydyttyneiden rasvojen välttelypyrkimysten odotetaan kasvattavan syötävän palmuöljyn 

                                                      
1 Periaate 7, kriteeri 7.3 
2 Periaate 5, kriteeri 5.1 

http://www.rspo.org/


  
 

 

kysyntää. Palmuöljyn tuotantoa on lisäksi syytetty metsien hävittämisestä ja kasvihuonepäästöistä sekä 
maaoikeuksien ja alkuperäiskansojen, paikallisyhteisöjen ja työntekijöiden oikeuksien loukkaamisesta.  
Haasteena onkin palmuöljyn tuotannon laajentaminen kestävästi ja ihmisiä ja luontoa kunnioittaen. 
 
Vaikka RSPO:n vuodesta 2004 alkaen myöntämä standardi on onnistunut edistämään palmuöljyn 
tuotannon kestävyyttä, se ei ole täysin kyennyt ratkaisemaan metsien hävittämiseen, turvealueiden 
pilaantumiseen ja työntekijöiden riistoon liittyviä ongelmia. Sen vuoksi kansalaisjärjestöistä ja viljelijöistä 
koostuva POIG (Palm Oil Innovation Group) -ryhmä julkaisi marraskuussa 2013 käytännön (POIG Charter), 
jonka standardien tavoitteena on estää palmuöljyn viljelyyn liittyvät metsäkato-ongelmat sekä ihmis-, maa- 
ja työoikeusrikkomukset. POIGin erityisenä tavoitteena on tukea RSPO-järjestöä. POIG-käytännön 
standardit pohjaavat RSPO:n standardeihin ja sitoutumuksiin ja täydentävät niitä tuomalla esiin muita 
kriittisiä kysymyksiä. Kansalaisjärjestöistä ryhmässä ovat mukana Greenpeace, Rainforest Action Network, 
WWF, Forest Peoples Programme ja Orangutan Land Trust. 
Hankkeessa korostetaan, että kansalaisjärjestöt eivät vastusta palmuöljyn viljelyä, vaan haluavat, että 
kuluttajat, tuottajat ja kauppiaat yhteistuumin tarttuisivat toimeen palmuöljyn ja vastaavien tuotteiden 
tuotantoon liittyvän metsäkadon katkaisemiseksi ja tukisivat erilaisia metsänsuojeluhankkeita.  
Ferrero on ollut POIG:n jäsen vuodesta 2015 ja sen peruskirja on visioittemme ja arvojemme mukainen. 
 
 

 11. Mikä on Palm Oil Innovation Group (POIG)?  
 The Palm Oil Innovation Group (POIG) on usean alan toimijan yhteishanke, joka pyrkii muuttamaan 
palmuöljyn tuotantoa ja katkaisemaan yhteyden palmuöljyn, metsien ja suomaiden tuhoutumisen ja ihmis- 
ja työoikeusrikkomusten välillä. Vuonna 2013 perustettu hanke kehitettiin yhteistyössä alan johtavien 
kansalaisjärjestöjen sekä edistyneiden palmuöljytuottajien kanssa. 
POIG:n tavoitteena on tukea RSPO:ta osoittamalla, että innovatiivisuus ja markkinajohtajuus voi kulkea 
palmuöljyn tuotannossa käsi kädessä kestävyyden kanssa. POIG-ryhmän jäseninä olevat palmuöljyn 
tuottajat ovat osoituksia siitä, että innovatiiviset parhaat käytännöt ovat taloudellisesti kannattavia. Ryhmä 
on kehitellyt uusia parhaiden käytäntöjen malleja alalle ja edistää niiden yleistymistä. Tekemällä 
yhteistyötä palmuöljyn ostajien ja tuottajien kanssa POIG pyrkii vaikuttamaan kestävästi tuotetun POIG-
verifioitujien tuottajien palmuöljyn kysyntään markkinoilla. 
 
Lisätietoja POIG-ryhmästä löytyy sivulta www.poig.org 

Lisätietoa POIG Charter -käytännöstä ja indikaattoreista löytyy osoitteesta http://poig.org/wp-
content/uploads/2016/03/100316_POIG_FAQ.pdf. 
 

 12. Millä tavoin POIG perustaa toimintansa RSPO:n standardardeihin ja sitoumuksiin?  
POIG tukee RSPO:n kestävän palmuöljytuotannon standardeja ja sitoumuksia toteuttamalla POIG Charter 
-peruskirjaa ja POIG-verifioinnin mittareita. POIG-käytäntö perustuu RSPON:n vaatimuksiin sekä asettaa 
lisävaatimuksia, joita vasten yritysten toimintaa voidaan tarkastella. POIG-käytännön tarkoituksena on 
luoda markkinanäkyvyyttä sellaiselle palmuöljylle, jonka tuotantoon ei liity metsien tuhoamista, 
minkäänlaista suomaiden laajentamista tai ihmis- ja työoikeusrikkomuksia. Voidakseen liittyä POIG-ryhmän 
jäseneksi viljelijäyrityksen on oltava vähintään 50-prosenttisesti RSPO-sertifioitu sekä sitoutunut 100-
prosenttiseen RSPO-sertifiointiin kahden vuoden kuluessa jäsenyyden alkamisesta.  
POIG-käytäntö ja siihen liittyvät mittarit tarjoavat palmuöljyn tuotannolle lisäohjausta ja asettavat 
tuotannolle sellaisia vaatimuksia, joita RSPO:n periaatteissa ja kriteereissä ei vielä suoraan esitetä. Lisäksi 
POIG-käytännössä ilmaistaan selkeämmin ja velvoittavammin se, että jäsenten tulee sitoutua 
kunnioittamaan alkuperäiskansojen, paikallisyhteisöjen, pienviljelijöiden ja plantaasien työntekijöiden 
oikeuksia. 
 
Lisätietoa POIG-ryhmästä löytyy osoitteesta www.poig.org. 
Lisätietoa POIG Charter -käytännöstä ja indikaattoreista löytyy osoitteesta http://poig.org/wp-
content/uploads/2016/03/100316_POIG_FAQ.pdf. 

http://poig.org/
http://poig.org/palm-oil-innovation-group-announces-new-members-leads-change-from-plantations-in-indonesia-to-supermarket-shelves-across-the-globe/
http://www.poig.org/
http://poig.org/wp-content/uploads/2016/03/100316_POIG_FAQ.pdf
http://poig.org/wp-content/uploads/2016/03/100316_POIG_FAQ.pdf
http://www.poig.org/


  
 

 

 
Lisätietoa palmuöljyn käytöstä elintarvikkeissa Euroopan unionissa löytyy osoitteesta 
http://www.palmoilandfood.eu/en (saatavilla myös italiaksi, ruotsiksi ja norjaksi) 

http://www.palmoilandfood.eu/en

