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Rakasta joka murua    
Päivittäistavarakauppa tukee kuluttajaa ruokahävikin vähentämisessä 
 
Päivittäistavarakaupan Rakasta joka murua -kampanjaviikkoa vietettiin 1.─7.3.2021. Viikon ajan 
kaupan yritykset jakoivat ruokahävikkitietoutta kuluttajille tehostetusti kampanjan tunnusten alla. 
Kampanjaviikko aloitettiin Päivittäistavarakauppa ry:n ja ympäristöministeriön yhteisellä 
mediatiedotteella ’Ruokahävikin vähentäminen ja biojätteen lajittelu kunniaan kaupassa ja kotona’. 
 
Kampanjaan osallistumalla päivittäistavarakaupan yritykset halusivat lisätä tietoisuutta kaupan 
lukuisista toimista yhteisten tavoitteiden eteen ja kiinnittää kuluttajien huomiota näiden omiin 
valintoihin. Viikon aikana tarjolla oli muun muassa neuvoja fiksuun ostoslistan suunnitteluun ja sitä 
kautta parempaan hävikin hallintaan, juttuja aamu- ja ilta-alennuksista ja niiden merkityksestä sekä 
opastusta biojätteen oikeaan lajitteluun ravintoloissa. Kampanjan viestintäkanavina toimivat muun 
muassa asiakaslehdet, sosiaalinen media, yritysten verkkosivut ja myymälämateriaalit. 
 
Kauppa vähentää ruokahävikkiä järjestelmällisesti 
 
Päivittäistavarakauppa on vuodesta 2019 alkaen ollut mukana elintarvikealan 
materiaalitehokkuuden sitoumuksessa, jolla on asetettu tavoitteet ja mittarit materiaalitehokkuuden 
parantamiselle vapaaehtoisin toimin sääntelyn sijaan. Sitoumuksella päivittäistavarakauppa pyrkii 
vähentämään ruokahävikkiä ja lisäämään jätteiden kierrätystä omassa toiminnassaan. 
Materiaalitehokkuuden sitoumukseen liittyneet kaupan yritykset vähensivät ruokahävikkiään 
vuonna 2020 yhteensä kaksi miljoonaa kiloa, toimenpiteinään muun muassa menekin 
ennustamisen parannukset, hävikkiale ja ruoka-apu. 
 
Tässä koosteessa esitellään joitakin esimerkkejä kaupan alan yritysten kampanjatoimista. 
Lisätietoa ruokahävikin vähentämisestä löytyy yritysten vastuullisuussivustoilta sekä 
Päivittäistavarakauppa ry:n verkkosivuilta. Lisää voi kysyä myös osoitteesta viestinta@pty.fi.  
 
 
Ruokahävikin vähentäminen kiinnostaa S-ryhmän asiakkaita 
 
S-ryhmä keskittyi kampanjassa kuluttajaviestintään ja kotona tehtäviin hävikkitekoihin, mutta viesti 
ruokahävikistä laajemminkin. Yhteishyvä.fi:ssä julkaistiin reseptejä, vinkkejä ja hävikkifaktaa 
otsikoina muun muassa ’Järjestä jääkaappi oikein ja vältä hävikkiä’, ’Perheen hävikkivinkit ja 
oivallukset’ sekä ’Tarjottavaa tähteistä’. 
 
S-ryhmä.fi ja S-some nostivat aihetta esiin kampanjaviikon ajan. Jutuissa ja julkaisuissa kerrottiin 
muun muassa ABC-ketjun Rakasta joka murua -kampanjasta, buffetruokailusta, 
hevihävikkipusseista sekä uudenlaisesta hävikin kiertotalousyhteistyöstä. 
 
S-Marketin ja Prisman valtakunnalliset ja alueelliset kanavat viestivät useilla postauksilla viikon 
aikana. Valmiita sisältöjä tehtiin jaettavaksi 19 alueosuuskaupan alueella ympäri Suomen. 

https://www.pty.fi/rakasta-joka-murua/
https://www.pty.fi/rakasta-joka-murua-ruokahaevikin-vaehentaeminen-ja-biojaetteen-lajittelu-kunniaan-kaupassa-ja-kotona/
https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_sitoumukset/elintarvikealan_sitoumus
https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_sitoumukset/elintarvikealan_sitoumus
https://www.pty.fi/kaupan-toiminta/vastuullisuus/ilmastovaikutukset-ja-ruokahavikki/kauppa-vahentaa-ruokahavikkia/
mailto:viestinta@pty.fi
https://yhteishyva.fi/h%C3%A4vikkiruoka
https://s-ryhma.fi/uutinen/edullinen-ja-ekologinen-hevihavikkipussi-on-asiakk/7FGwyscdXkusV3GuYkRlxz
https://s-ryhma.fi/uutinen/paivan-hedelmasaaliille-uusi-elama-uudenlaista-ruo/4sVC06UNQnnu11OV6EzwQS
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Punalaputettujen tuotteiden lisäksi S-ryhmän asiakkaat ovat kiinnostuneita uusista keinoista 
hevihävikin hillitsemiseen. 
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Lähes kaikki K-ruokakaupat tekevät yhteistyötä paikallisen 
hyväntekeväisyystoimijan kanssa 
 
K-ryhmä päivitti K-Ruoka.fi-sivunsa kampanjailmeen mukaisiksi ja tuotti K-ruokakauppojen 
käyttöön kampanjamateriaalia kuten myymäläjulisteita ja diginäyttöaineistoja sekä lisätietoa 
kaupoille K-nettiin.  
 
 

 
 
 
K-ruoka.fi:ssä julkaistiin artikkeli arkivinkeistä hävikin hallintaan ja kerrottiin tietoa kampanjasta. 
 
Kampanja oli esillä Pirkka-lehdessä 3/2021 (vas) ja K-kauppiaiden Kehittyvä kauppa -lehdessä 
2/2021 (oik). 
 
 

  

https://www.k-ruoka.fi/artikkelit/k-kaupassa/k-ruokakaupat-vahentavat-monin-tavoin-ruokahavikkia
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K-ryhmän sosiaalisen median kanavissa Facebook, Instagram, Twitter ja LinkedIn julkaistiin 
kampanja-aiheinen postaus päivässä seitsemän päivän ajan.  
 
 

 
 
 
K-ryhmä hyödynsi viestinnässään myös tuttua ja suosittua Kiroileva Hiili -hahmoa. 
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Lidl pelasti viime vuonna lähes 6 miljoonaa kiloa ruokaa myymällä sen 
hävikkihintaan  
 
Lidl ohjasi kampanjaviikolla verkkosivuillaan bannerista vastuullisuusosioon, jossa kerrottiin Lidlin 
osallistumisesta Rakasta joka murua -kampanjaan.  
 
 

 
 
Lidl viesti kampanjasta somekanavissaan Facebookissa, LinkedInissä ja Twitterissä, ja kysyi muun 
muassa kuluttajien omia vinkkejä ruokahävikin hillitsemiseksi ja biojätteen lajittelun 
parantamiseksi. Lisäksi Lidl muistutti keväällä 2020 järjestämästään Hukkabattlesta. 
Leikkimielisessä kisassa kilpailtiin siitä, kuka tekee parasta ruokaa ja jättää jälkeensä vähiten 
hävikkiä. Lidl nosti Rakasta joka murua -logon myös Liedellä-asiakaslehtensä (1/2021) 
pääkirjoituksen yhteyteen. 
 
Lidlin 5.3.2021 julkaisema mediatiedote ’Hävikkiruokaa myytiin viime vuonna Lidleissä lähes kuusi 
miljoonaa kiloa’ sai hyvin näkyvyyttä muun muassa MTV.fissä ja Maaseudun Tulevaisuudessa.  
 
Hävikkihyllyjä ja alelaareja on Suomen jokaisessa 193 Lidlissä. Vuonna 2019 käyttöön otettu 
hedelmien, vihannesten ja paistopisteleipien hukka-ale on tuonut uutta puhtia hävikkiruoan 
myyntiin. Hävikin torjumisen takia alennetulla hinnalla myydyn ruoan määrä nousi vuonna 2020 jo 
5,9 miljoonaan kiloon. 
 
Päiväystä lähestyvien tuotteiden punalaputus ja lyhyen myyntiajan tuotteiden hukka-ale ovat yksi 
monista keinoista, joilla Lidl on saavuttanut matalan hävikkiasteen. Alennukset ovat kuitenkin 
loppupään keino. Todella tärkeää hävikin torjumisessa on se, mitä tapahtuu etukäteen: hyvä 
tilausten suunnittelu, kylmäketjujen hallinta ja nopea kierto. 
 

 

https://corporate.lidl.fi/vastuullisuus/ymparisto/havikki
https://youtu.be/aJ7z5xIEdgE
https://www.lidl.fi/fi/tarjouslehdet/liedella-1-2021/view/flyer/page/2
https://www.epressi.com/tiedotteet/kauppa/havikkiruokaa-myytiin-viime-vuonna-lidleissa-lahes-kuusi-miljoonaa-kiloa.html
https://corporate.lidl.fi/vastuullisuus/ymparisto/havikki
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Tokmanni optimoi tilauksia ja vinkkaa kuluttajille hävikinhallinta-
keinoista 
 
Tokmanni nosti Rakasta joka murua -kampanjan Ruokasanomiensa etusivulle ja soitti 
kampanjamainosta myymälöissään kahden viikon ajan, 1.–14.3.2021.  
 
”Nauti ruuasta, minimoi hävikkiä ja lajittele loput – eli rakasta joka murua! Me Tokmannilla pyrimme 
vähentämään ruokahäkkiä muun muassa ilta-alella sekä tilausmääriä, myyntiennusteita ja 
toimituspäiviä optimoimalla. Lue lisää vastuullisuustyöstämme osoitteesta 
ir.tokmanni.fi/vastuullisuus.” 
 

 
 
 
Myös Tokmanni teki kampanjajulkaisuja sosiaalisen median kanavissaan: 
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Vinkkejä kuluttajille ruokahävikin vähentämiseksi löytyy Tokmannin tarinoista. 
 

1. Suunnittele ruokalista 
2. Tee kauppalista 
3. Tähteet käyttöön 
4. Järjestä jääkaappi päiväysten mukaan 
5. Pakasta annokset 

 
Tokmannilla ruokahävikkiä vähennetään muun muassa ilta-alella sekä optimoimalla tilausmääriä, 
myyntiennusteita ja toimituspäiviä. Toimista ruokahävikin vähentämiseksi voi lukea 
Tokmannin vastuullisuussivuilta. 
 
 
 
Wihurin Metro-tukku minimoi ruokahävikkiä toimitusketjun jokaisessa 
vaiheessa 
 
Wihuri julkaisi emetro.fi-blogissaan kaksi kirjoitusta ruokahävikin vähentämisestä ja toi esiin 
tukkutoimijoiden keskeistä asemaa arvoketjudialogin rakentamisessa toimitusketjussa. 
Blogikirjoitukset jaettiin myös Metro-tukun LinkedIn ja Facebook-kanavissa. 
 
Metro-tukulla hävikin määrän minimointiin pyritään vaikuttamaan toimitusketjun jokaisessa 
vaiheessa. Vuonna 2020 elintarvikehävikissä tehtiin merkittäviä parannuksia. Hävikkiä kertyi 
vertailukelpoisesti 190 000 kiloa vähemmän kuin edellisvuonna, mikä vastaa noin 19 jakeluauton 
keskimääräistä hyötykuormaa.  
 
Vuoden 2021 tavoitteena on vähentää hävikkiä entisestään arvoketjudialogin lisäämisellä, 
paremmilla asiakaskohtaisen kysynnän ennusteilla ja optimaalisilla tuotteiden toimitusteillä.  
 
Elintarvikehävikin vähentäminen on paitsi iso vastuullisuusteko myös merkittävä arvoa lisäävä 
tekijä arvoketjuun. Siitä hyötyvät niin tavarantoimittajat, asiakkaat kuin kuluttajatkin.  
 

 

https://www.tokmanni.fi/tokmannintarinat-5-vinkkia-ruokahavikin-minimoimiseen
https://ir.tokmanni.fi/fi/vastuullisuus
https://blog.emetro.fi/

