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Ruokahävikin minimointi on 
kaupan perustehtävä

Kaupoilta odotetaan tulevaisuudessa yhä aktiivisempaa työtä ruokahävikin vähentämisek

si. Kaupan näkökulmasta kyse on perustehtävästä, jossa onnistuminen vaikuttaa suoraan yrityk

sen kannattavuuteen. Keinovalikoima on laaja ja uusia hävikin hallinnan menetelmiä kehitetään 

jatkuvasti. 

Elintarvikkeen päätyessä hävikkiin menetetään koko se taloudellinen panos, joka elintarvikkeen 

tuottamiseen ja kuljettamiseen on käytetty. Myös ympäristölle aiheutettu kuormitus jää turhak

si. Tavoite on selvä ja kaikille yhteinen: vaikka hävikkiä ei voisikaan kokonaan poistaa, sitä pitää 

vähentää ja syntyvä hävikki pitää hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. 

YK tavoittelee vuoteen 2030 mennessä ruokahävikin puolittamista. Myös EU:n kiertotalouspa

ketti vaatii ruokahävikin vähentämiseen tähtääviä toimia kaikilta jäsenmailta. 

Suomessa päätyy hävikkiin koko elintarvikeketjussa kuluttajat ja alkutuotanto mukaan laskettuna 

yli 400 miljoonaa kiloa ruokaa. Yli 80 prosenttia hävikistä tulee muista lähteistä kuin kaupois

ta.  Kaupoissa hävikkiä syntyy vuosittain 12–14 kiloa suomalaista kohti. Kotitalouksissa hävikkiä 

syntyy reilu 20 kiloa kuluttajaa kohti, eli noin puolet enemmän (MTT, Foodspilltutkimus 2010, 

2012).  

Motivan arvion mukaan päivittäistavarakaupan elintarvikehävikin arvo on Suomessa yli 200 mil

joonaa euroa vuodessa eli yli 1,5 % elintarvikkeiden myynnin arvosta. Arvio ei sisällä työvoiman 

kustannuksia, joka joudutaan käyttämään myymälöissä esimerkiksi hävikkituotteiden keruuseen, 

kuljetukseen, uudelleenlastaamiseen ja hävittämiseen. Kerrannaisvaikutuksineen hävikin taloud

ellinen merkitys ja kustannusvaikutus on siis vielä suurempi. Siksi hävikin minimointi on kau

palle perustehtävä ja siinä onnistuminen vaikuttaa suoraan yritysten kannattavuuteen. 

Tärkein tavoite on hävikin synnyn ehkäisy
Tilausjärjestelmien automatisointi, hävikin syiden analysointi, ennustejärjestelmien käyttö ja 

henkilöstön osaaminen ovat avainasemassa kaupan hävikin minimoinnissa. Kaupan tasaiset ja 

sujuvat tilaukset ja oikeaan osuvat ennusteet tuotteiden menekistä auttavat vähentämään hävikkiä 

myös elintarviketeollisuudessa ja alkutuotannossa. Ennustavien tilausjärjestelmien käyttö on ke

hittynyt huomattavasti viime vuosina. Pisimmälle kehitettyjä malleja sovelletaan hävikin kannalta 

vaativimpiin tuoretuoteryhmiin, kuten leipä, kasvikset, einekset, kala sekä liha ja maitotuotteet.

 

Ruokahävikin jakautuminen elintarvikeketjussa.
MTT, Foodspill-tutkimus 2010, 2012
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Elintarviketeollisuus voi tarjota kaupalle tuotteitaan pienemmissä myyntierissä ja auttaa näin 

vähentämään ruokahävikkiä erityisesti pienissä myymälöissä.  Tarjoamalla pieniä pakkauskokoja 

kauppa ja elintarviketeollisuus puolestaan auttavat vähentämään kotitalouksissa syntyvää hävik

kiä. Palvelumyynnistä asiakas taas voi ostaa juuri haluamansa määrän ruokaa, mikä helpottaa vä

hentämään hävikkiä kotona. Päiväyksiään lähestyvien tuotteiden myynti alennuksella on tehokas 

markkinointikeino, jolla kauppa vähentää omaa hävikkiään. Toisaalta kaupan aukioloaikojen va

pauttaminen on helpottanut menekin ennustamista ja vähentänyt hävikkiä kaupassa, kun ruuan 

hamstraus ennen pitkiä juhlapyhiä on vähentynyt. Kuluttaja voi vähentää kaupan hävikkiä valitse

malla tuotteen, jossa on riittävästi käyttöaikaa, eikä aina sitä tuotetta, jossa käyttöaikaa on eniten. 

Hävikin syntymistä voidaan siis vähentää monin eri keinoin koko elintarvikeketjussa. 

Kaupan tavoitteena on päästä parhaansa mukaan samanaikaisesti tuotteiden hyvään hyllysaata

vuuteen ja pieneen hävikkiin. Nykyaikaisilla menetelmillä ja toimintatavoilla tämä onnistuu, ja 

toimiva hävikinhallinta parantaa myös hyllysaatavuutta. Kuluttajan tarpeiden monipuolistuessa 

kaupan valikoima kasvaa ja hävikin hallinnasta tulee yhä tärkeämpää kaupan menestymisen kan

nalta. 

Hävikki ensisijaisesti hyväntekeväisyyteen
Hyvistä ennustemenetelmistä ja kehittyneistä tilausjärjestelmistä huolimatta kaikkea hävik

kiä ei voida välttää. Eviran julkaisema ruokaapuohje on selkiyttänyt käytäntöjä ja helpot

tanut ruoan ohjaamista hyväntekeväisyyteen. Moni kauppa on sopinut yhteistyöstä alueensa 

 hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa hävikkiruoan toimittamiseksi sitä tarvitseville. Kaupalla on 

satoja yhteistyökumppaneita ruokaavun jakelussa. 

Vantaalla on kehitetty hävikkiruuan keskitetty jakelu yhteistyössä kaupungin, seurakuntayhty

män, kauppojen sekä teollisuuden kanssa. Hävikki kerätään päivittäin lähialueen kaupoilta yh

teiseen terminaaliin, josta tuotteet saadaan jaettua nopeasti useille eri järjestöille. Tämä säästää 

pienten, usein vapaaehtoistyöhön pohjautuvien järjestöjen resursseja ja samalla vältetään turhaa 

ajoa. Myös kaupan näkökulmasta ruokaavun yhteistyö on toimivampaa, kun hävikkiin meneviä 

elintarvikkeita noudetaan säännöllisesti.   

Hävikistä rehua, bioetanolia ja biokaasua
Kaupan hävikkiä ohjataan eläintiloille rehuksi. Kun kaupan kasviperäistä ruokahävikkiä luovute

taan säännöllisesti elintarviketuotantoeläinten ja turkiseläinten ruokintaan, kaupan täytyy lain

säädännön mukaan rekisteröityä rehualan toimijaksi, johon liittyy rehualan toimijan omaval

vontavelvoite. Eläinperäisiä elintarvikkeita, pois lukien maito ja munatuotteet, on mahdollista 

luovuttaa ainoastaan muiden kuin elintarviketuotantoeläinten ruokintaan, kuten turkiseläinten 

tai lemmikkieläinten ruokintaan.   

Syömäkelvoton osa hävikistä voidaan ohjata energiantuotantoon. Esimerkiksi Gasum tuottaa hä

vikistä biokaasua ja St 1 bioetanolia. St 1:n prosessissa kaupan ja leipomoiden leipähävikistä  voidaan 

valmistaa myös rehua. Gasumin prosessissa syntyy myös lannoitetta  elintarviketuotantoon.  

Kaupan toimet hävikin minimomiseksi ja hyödyntämiseksi. 
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Loppuosa hävikistä toimitetaan biojätteen erilliskäsittelyyn tai energiana hyödynnettäväksi. 

Suomessa ei toimiteta ruokajätettä kaupoista lainkaan kaatopaikoille.

Hävikistä kannattaa viestiä
Kauppa voi vaikuttaa viestinnällään tehokkaasti kotitalouksien hävikkiin. Monet kaupan yritykset 

ovat koonneet kotisivuilleen kuluttajien avuksi tietoa ja vinkkejä hävikin vähentämiseksi. Myös 

reseptit auttavat kuluttajaa valitsemaan juuri tarvitsemansa määrän raakaaineita. Reseptejä on 

tarjolla myös ruuan tähteiden hyödyntämiseen. Asiakkaille tarjottavat digitaaliset sovellukset tuo

vat reseptit helposti kauppareissulle mukaan ja ostoslistoihin, mikä vähentää hävikkiä aiheuttavia 

heräteostoksia.  Kaupan ala osallistuu näkyvästi myös Kuluttajaliiton Hävikkiviikon viestintään.

  

Vuorovaikutus ja viestintä asiakkaille hävikistä ja sen syistä on tärkeää myös siksi, että kulutta

jat valinnoillaan voivat vaikuttaa hävikin määrään kaupassa välttämällä päivämäärien turhaa 

hamstrausta, eli säännönmukaista niiden tuotteiden valintaa, joilla on eniten käyttöaikaa jäljellä. 

Viimeinen käyttöpäivä merkittyjä tuotteita ei saa lahjoittaa hyväntekeväisyyteen päiväysten 

umpeuduttua. Myös kotitalouksissa nämä tuotteet menevät yleensä hävikkiin päiväysten 

umpeuduttua. Siksi päiväysmerkinnöissä kannattaisi suosia viimeinen käyttöpäivä merkinnän 

sijaan parasta ennen päiväyksiä silloin, kun se on mahdollista elintarviketurvallisuutta vaaran

tamatta. Merkintätavan muuttamista voitaisiin harkita esimerkiksi tuotteissa, jotka on valmistettu 

kuumentamalla.

Hävikin vähentämisen tueksi tarvitaan  
mitattua tietoa
Päämäärätietoisen kehittämisen edellytyksenä on se, että hävikistä on saatavilla mitattua tietoa. 

PTY kerää syksyllä 2016 jäsenyrityksiltään vuotta 2015 koskevan tiedon ruokahävikin määräs

tä päivittäistavarakaupassa. Tämä parantaa hävikkiä koskevan tiedon luotettavuutta Suomessa ja 

auttaa jäsenyrityksiä asettamaan omia tavoitteitaan hävikin vähentämiseksi. Kun kauppa vähen

tää hävikkiä omaehtoisesti, se voi valita tehokkaimmat keinot säästöjen saavuttamiseksi. 

– Kaupat eivät tuhlaa ruokaa. Hävikin minimoimiseksi on tehty töitä jo vuosia. Hävikkiä voi

daan edelleen vähentää. Myös hävikin fiksua hyödyntämistä esimerkiksi ruoka-apuna voidaan 

tehostaa. Aloite ja onnistumisen avaimet ovat yrityksillä ja koko yhteiskunnalla. Tähän julkaisuun 

olemme keränneet esimerkkejä kaupan yritysten toimista hävikin vähentämiseksi.

  

                                                                                                                              Toimitusjohtaja Kari Luoto, PTY

Elintarvikealan yritysten kiinnostus hävikinhallinnan vapaaehtoisiin toimiin on asia, johon 

Suomessa valtionhallinnon kannattaa tarttua aktiivisesti auttajan ja mahdollistajan roolissa. Hävi

kinhallintaan liittyvä vapaaehtoinen toiminta sitouttaa yritysten asiantuntemusta kehittämiseen 

paremmin, kuin regulaation lisääminen.

Top 4 keinoa hävikin vähentämiseksi:

1. menekin ennustamisen ja logistiikan jatkuva kehittäminen koko elintarvikeketjussa

2. hävikin mittaamisen ja hallintakeinojen parantaminen yrityksissä

3. hävikin mittaaminen ja tilastointi EU:n jäsenmaissa yhdenmukaisella tavalla

4. siirtyminen viimeinen käyttöpäivä merkinnöistä parasta ennen päiväysmerkintöihin aina, 

kun se on mahdollista elintarviketurvallisuutta vaarantamatta.

Päivittäistavarakauppa ry:n hankekokonaisuus 
materiaalitehokkuuden kehittämiseksi 

Materiaalitehokkuuden hankekokonaisuudessa Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on tehnyt 

yhteistyötä ympäristöministeriön, työ ja elinkeinoministeriön sekä maa ja metsätalousminis

teriön kanssa. 

Vuonna 2015 PTY osallistui Motiva Oy:n vetämään hankkeeseen, jossa tutustuttiin IsoBri

tannian ruokakauppojen ja elintarviketeollisuuden vapaaehtoiseen sopimukseen Courtauld 

Commitment:iin ja tehtiin varhaistoimiselvitys Suomen päivittäistavarakaupan hävikinhallin

nasta. 

Vuonna 2015 PTY käynnisti Maaseutuviraston rahoittamana hankkeen, jossa selvitetään ja kokeil

laan kustannustehokkaita keinoja kaupan ruokahävikin vähentämiseksi myymälätasolla. Kokei

luhanke jatkuu lokakuun 2016 loppuun. Varsinaisessa pilottiryhmässä on 14 myymälää, mutta 

ensimmäisten tulosten jälkeen metodin ja työkalun kokeilua on lähdetty omaehtoisesti laajen

tamaan. Tähän mennessä on selvinnyt, että systemaattisella vapaaehtoisella työllä voidaan hävik

kiä ja siitä aiheutuvaa ylimääräistä työtä edelleen vähentää myymälöissä. Samalla on mahdollista 

päästä hävikissä entistä pienempään vaihteluun. 

Tulokset ovat nostaneet esiin mahdollisuuksia vähentää hävikkiä koko arvoketjun yhteistyöllä 

alkutuotannosta kassalle, ei yksin myymälän toiminnalla. Avainasemassa on hävikkiin liittyvän 

tiedon systemaattinen keruu, ja sen perusteella tehtyjen havaintojen hyödyntäminen puuttumalla 

hävikin juurisyihin. PTY tekee hankkeessa yhteistyötä Motiva Oy:n ja Kauppavalmennus Oy:n 

kanssa.
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Hävikki hallinnassa 
K-supermarket Kulinaarissa

Espoon keskustassa sijaitsevassa Ksupermarketti Kulinaarissa on hävikkiä seurattu aina tark

kaan. Nyt Kulinaari osallistuu myös Päivittäistavarakauppa ry:n materiaalitehokkuushankkee

seen, jossa se hyödyntää Kauppavalmennus Oy:n menetelmää hävikin hallintaan.  

– Lataamme aina maanantaisin tietokoneella edellisen viikon raportit kassajärjestelmästä hävi

kinhallintaohjelmaan. Sen jälkeen aloitamme varsinaisen työn ja edellisen viikon hävikin tarkas

telun, kauppias Kenneth Broström kertoo.  

Kulinaarin osastovastaavat käyvät alkuviikosta läpi oman osastonsa edellisen viikon hävikin ja 

tekevät tarvittavat toimet hävikin pienentämiseksi. Osastovastaava arvioi, mitä suurta hävikkiä 

aiheuttaneelle tuotteelle tehdään. Tuotteen saldon, hyllytyksen ja minimivaraston tarkistamisen 

jälkeen pohditaan voidaanko minimivarastoa muuttamalla vaikuttaa hävikin määrään vai pitäkö 

tuote kokonaan ottaa pois valikoimista. 

Säästöjä joka osastolla 
Broström suosittelee hävikinhallintaohjelmiston hyödyntämistä myös muissa ruokakaupoissa. 

Kulinaarissa selkeä ja käytännöllinen työkalu on tuonut merkittäviä hyötyjä jo muutamassa kuu

kaudessa. 

– Osastokohtaisia eroja on, mutta säästöt ovat tuhansia euroja. Joillakin osastoilla säästöt ja hä

vikin pienentyminen ovat suuremmat kuin toisilla, mutta jokaisella osastolla hävikki on joka ta

pauksessa alkanut pienentyä, hän sanoo.

Projekti on sujunut vaivattomasti ja hävikinhallintaohjelma on toiminut moitteettomasti. Se on 

matkan varrella kehittynyt, kun Kauppavalmennus on tehnyt siihen useita parannuksia.  Yhden 

toiveen Broström kuitenkin esittää.

– Hävikinhallintaohjelma pitäisi saada vielä paremmin ”keskustelemaan” kauppamme järjestel

mien ja logistiikan kanssa. Näin saisimme vielä enemmän hyötyä ja hävikkiä vähennettyä enti

sestään.

Tulos parantuu jopa 40 prosenttia
Ruokakeskon tavoitteena on vähentää Kruokakaupoissa syntyvää ruokahävikkiä kymmenen 

prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Kauppojen ruokahävikki on vuodessa 6575 miljoonaa kiloa. 

Henkilökulujen lisäksi juuri hävikki käytännössä ratkaisee tekeekö kauppa tulosta vai ei. Kaup

pavalmennuksen mukaan hävikinhallinta voi parantaa kaupan tulosta jopa 40 prosenttia. 

Tuloksen parantumisen lisäksi kauppa saa muitakin etuja. Tuoreuskuva kohentuu, koska 

päiväykset ovat parempia. Henkilökulut pienentyvät, sillä tuottamatonta työtä tehdään entistä 

vähemmän. Jätekulut pienenevät niin ikään ja hyllysaatavuuskin paranee. 

LiSäTiETojA

Kauppias Kenneth Broström
K-supermarket Kulinaari

puh. 040 523 5949
kenneth.brostrom@k-supermarket.fi
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Yhteinen Pöytä verkosto 
toimittaa hävikin   ruoka-avuksi

Yhteinen pöytä on Vantaan kaupungin ja Vantaan seurakuntayhtymän rahoittamaa toimin

taa, jonka puitteissa kerätään lähialueen kauppojen, elintarviketehtaiden ja tukkujen hävikkiä kes

kitetysti.  Hävikkiruoka toimitetaan eteenpäin ruokaapua toimittaville seurakunnille, järjestöille 

ja kaupungin asukastiloille. Yhteinen Pöytä on ainutlaatuinen hävikin logistiikan palvelu, jossa 

luodaan ruokaavun verkostoon yhteisöllisyyttä ja osallisuutta esimerkiksi yhteisöruokailujen 

muodossa. 

Toimintatapaa lähdettiin kehittämään vuonna 2013 Vantaan seurakuntien aloitteesta.  Kipinä 

toiminnan käynnistämiseen syntyi resurssipulasta. Pienillä hyväntekeväisyysjärjestöillä oli pulaa 

kuljetuskalustosta ja säilytystiloista, joilla kaupan hävikkiä olisi voitu kerätä edelleen jaettavaksi si

ten, että kylmäketjut eivät katkea. Vuonna 2014 tehtiin ensimmäiset logistiikan pilotit yhteistyössä 

HOKElannon kanssa.

Yhteistyöllä löytyi fiksumpi ratkaisu
Toiminnan käynnistämisessä ja verkoston rakentamisessa oli paljon ratkaistavia kysymyksiä. Mi

ten logistiikka kannattaisi hoitaa? Miten kylmäketju voidaan varmistaa? Ja miten viimeisen käyt

töpäivän tuotteet saadaan jaettua nopeasti eteenpäin niitä tarvitseville?  

Yhteisen pöydän kylmäauto hakee päivittäin hävikkielintarvikkeita toisiaan lähellä olevista myy

mälöistä Vantaan ja Helsingin alueelta. Hävikkiruoka toimitetaan Yhteisen pöydän välivarastoon 

ja kylmätiloihin Hosantie 2:een Vantaan Koivukylässä, josta se toimitetaan edelleen ruokaapua 

jakaville tahoille. Yhteisen pöydän logistiikka ei jaa suoraa ruokaapua, vaan tarjoaa palveluja: kyl

mätiloja ja kuljetusta sekä hävikkiterminaalin.  Toiminta perustuu monin tavoin vapaaehtoisten 

ja työllistettyjen työpanokseen ja tätä työtä hallinnoivat Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakunnat 

HOKElannon laatu ja ympäristöpäällikkö Satu Kattilamäki oli kesästä 2014 lähtien konseptin 

logistiikan kehitystyössä mukana. 

– Merkittävä ero kaupan näkökulmasta syntyy siitä, että aiemmin pienet toimijat hakivat ruokaa 

satunnaisina päivinä 13 kertaa viikossa. Yksittäisen hakijan saama hävikin sisältö ja määrät vaih

telivat, sillä hävikin sisältöä ei etukäteen voi tietää. Nyt Hävikkiruoat haetaan joka päivä ja kun 

yhteen kootaan useamman myymälän hävikki, ovat jaettavat elintarvikkeet monipuolisempia, 

Kattilamäki kertoo. 

Se tiedetään, että kasviksia ja leipää jää aina jonkin verran, mutta kaikki muu on vaikeammin 

ennustettavissa. Maitotuotteita ei päädy kaupoista hävikkiin juuri lainkaan. Arlan mukaantulo 

yhteisen pöydän lahjoittajiin toi ratkaisun tähän ongelmaan. Teollisista prosesseista syntyy aina 

jonkin verran hävikkiä, ja maitotuotteilla saadaan täydennettyä kaupoista kerätty hävikki ravit

semuksellisesti monipuolisemmaksi. Yhteinen pöytä on siten myös hyvä esimerkki toiminnasta, 

joka yhdistää useita eri ruokaketjun toimijoita. 

Miksei näin toimita joka paikassa?  
Jos kaupan hävikki halutaan ensisijaisesti hyödyntää ihmisravintona, se on ympäristön ja koko

naistaloudellisuuden kannalta fiksuinta toteuttaa logistisesti keskitetysti. Jos siihen osoitetaan riit

tävät resurssit, se on myös mahdollista, kuten Vantaan esimerkki osoittaa. 

LiSäTiETojA

Satu Kattilamäki
HOK-Elanto, laatu- ja ympäristöpäällikkö

puh. 010 766 0651
satu.kattilamaki@sok.fi

Hanna Kuisma 
Vantaan kaupunki, projektipäällikkö
puh. 050 318 0983
hanna.kuisma@vantaa.fi
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Tiesitkö että?
 
osa kaupan hävikistä käsittää vielä 
syömäkelpoisia, mutta ei myyntikelpoisia 
tuotteita. HoK-Elannon kaupoissa 
hävikkiin kirjatuista tuotteista noin 
46 % on kasviksia, 20 % leipää 
ja 30 % eineksiä, kalaa, lihaa ja 
maitotaloustuotteita.  
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S-kauppojen 
leipähävikillä tankki ja 

vatsat täyteen

Se osa hävikkiin kirjautusta leivästä, jota hyväntekeväisyysjärjestöt eivät ota vastaan, voidaan 

hyödyntää bioetanolin ja rehun raakaaineena. Vuonna 2009 kokeiltiin ensi kertaa kuudessa 

HOKElannon myymälässä hävikkileivän erilliskeräystä, josta oli tarkoitus tuottaa St 1:llä bioeta

nolia ja rehua.   – Nyt hävikkileipää kerätään erillisiin keräysastioihin lähes kaikissa HOKElannon 

myymälöissä, laatu ja ympäristöpäällikkö Satu Kattilamäki HOKElannolta kertoo. 

Leipää noudetaan pääkaupunkiseudun alueella yli 80 myymälästä sekä leipomoista. Hävikkilei

pää kerätään bioetanolin ja rehun tuotannon raakaaineeksi myös Turun ja Lahden seudulla.  

Nykyään autotkin kulkevat hävikkileivällä 
SUEZ Suomi Oy vastaa hävikkileivän logistiikasta ja toimittaa ne St1:n Vantaan ja Lahden 

 Etanolix® laitoksiin käsiteltäviksi. Leivistä erotellaan muovipussit ja sulkijat ja esikäsittelyn jäl

keen leivät murskataan. Leipämassaan lisätään vettä ja hiivaa ja sitä keitetään käymisprosessilla. 

Syntynyt 85 prosenttinen etanoli vielä väkevöidään St1:n absolutointilaitoksessa Haminassa  99,8 

prosenttiseksi. 

Leipähävikistä tuotettu bioetanoli myydään St1:n asemilla RE85 ja Shell ja ABCasemilla ja E85 

polttoaineina.  

– Myös jäteauto, jolla leivät kerätään, kulkee leipäjätteestä tuotetulla RED 95  etanolidieselillä, Erja 

Hazley St1:ltä iloitsee. Samalla prosessilla pystytään käsittelemään myös leipomoiden taikinahä

vikkiä. 

Hävikistä proteiinia porsaille
Etanolituotannon sivutuotteena syntyy myös proteiinipitoista liuosrehua porsaille, jolla voidaan 

korvata esimerkiksi ulkomaista soijaproteiinia.  Koska hävikkileivästä tuotetaan eläinrehua, sen 

joukossa ei saa olla lihaa sisältäviä tuotteita kuten lihapiirakoita tai pasteijoita.  St1 Biofuels on 

Elintarviketurvallisuusviraston valvoma ja rekisteröity rehualan toimija, joka vastaa rehuketjusta 

ja jäljitettävyydestä.  

Vaikka kaupat maksavat hävikkileipien noudosta, tulee erilliskeräys silti edullisemmaksi kuin lei

vän erilliskäsittely kaupan biojätteenä. Hävikkileipien ohjaaminen bioetanolin ja rehun raakaai

neeksi ei myöskään vähennä hyväntekeväisyyteen ohjattavan leivän määrää.  Hyväntekeväisyys

järjestöt eivät pysty jakamaan kaikkea hävikkileipää ja myös järjestöiltä saadaan jakamatta jäänyttä 

leipää St1:lle uusien tuotteiden raakaaineeksi. 

LiSäTiETojA

Satu Kattilamäki
HOK-Elanto, laatu- ja ympäristöpäällikkö 

puh. 010 766 0651
satu.kattilamaki@sok.fi

Erja Hazley
St 1 Biofuels Oy, myyntipäällikkö
puh. 010 557 4736
erja.hazley@st1.fi
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Hävikkileipien ohjaaminen bioetanolin 
ja rehun raaka-aineeksi ei vähennä 
hyväntekeväisyyteen ohjattavan leivän 
määrää, sillä hyväntekeväisyysjärjestöt 
eivät pysty jakamaan kaikkea tarjolla 
olevaa hävikkileipää. 
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Tuoreleivät ovat hävikin 
näkökulmasta haastava tuoteryhmä. 
Lidlissä alennetuillakin tuotteilla on 
vielä hyvin käyttöaikaa. 
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Aukioloaikojen 
vapauttaminen 
vähensi hävikkiä

Eduskunta teki päätöksen kauppojen aukioloaikojen vapauttamisesta joulukuussa 2015. 

 Lidlissä aukioloaikojen pidentämistä lähdettiin ensin testaamaan noin 20 myymälässä. Kokeilulla 

haluttiin saada selville, minkä pituiset aukioloajat ovat kaupan kannalta kannattavia.  Toukokuun 

alusta alkaen kaikissa Lidlin myymälöissä on siirrytty uusiin aukioloaikoihin ja nyt Lidl pitää 

kaikkien myymälöidensä ovet auki maanantaista lauantaihin klo 8–21 ja sunnuntaisin 11–19. Pää

kaupunkiseudulla Lidlit ovat auki kesäsunnuntaisin klo 21 asti. 

Menekki tasaantui
Kauppojen aukioloaikojen pidentämisellä on ollut positiivinen vaikutus hävikkiin – menekin ta

saantumisen myötä hävikki on vähentynyt ja analysointi on helpottunut.  Aiemmin erityisesti 

ennen pitkiä juhlapyhiä varauduttiin kysyntäpiikkiin. Toteutuneeseen menekkiin vaikuttivat kui

tenkin monet tekijät, joista osa oli vaikeasti ennustettavia. Tämä johti helposti hävikin lisäänty

miseen normaalista. Kaupat olivat monta päivää peräjälkeen kiinni, mikä lisäsi tuoretuotteiden 

hävikkiä. Aukioloaikojen vapauduttua myös asiakkaiden on ollut helpompi varautua juhlapyhiin, 

koska ylimääräistä ruokaa ei tarvitse varata. 

– On ollut selvästi havaittavissa, että mitä enemmän myymälät ovat auki, sen vähemmän on ollut 

poistoja eli hävikkiä, projektipäällikkö Olli Sirainen Lidliltä vahvistaa. 

Huolellista analysointia ja optimointia
Lidlissä on käytössä prosessi, jolla voidaan seurata tuotteiden menekkiä jopa tuntitasolla.  Järjes

telmää on jatkuvasti pyritty kehittämään tilausprosessien optimoimiseksi. Järjestelmä tarkistaa 

menekin ja arvioi sen pohjalta seuraavien päivien tilaustarpeen. Tuotteita, joiden menekki on 

pienempi, tilataan automaattisesti vähemmän. Lisäksi järjestelmän avulla pystytään seuraamaan, 

mikä tuote aiheuttaa hävikkiä ja näin mahdollisiin virhetilauksiin päästään paremmin kiinni. Pi

dentyneet aukioloajat ovat lisänneet ennusteiden luotettavuutta. 

– Olemme myös kehittäneet hävikin hallintaa Päivittäistavarakauppa ry:n materiaalitehokkuus

hankkeessa, jossa on hyödynnetty Kauppavalmennus Oy:n kehittämää työkalua. Tapaamme ker

ran kuussa ja tarkastelemme hävikkiin päätyneitä tuotteita ja yritämme löytää uusia näkökulmia 

ja keinoja vähentää hävikkiä, Olli Sirainen kertoo.  

– On myönnettävä, että tällainen analysointi ja optimointi on hauskaa! Hävikki syntyy pienistä 

puroista, joten pienillä parannuksilla voidaan lopulta saavuttaa suuri hyöty, Olli Sirainen summaa.

13

LiSäTiETojA

Olli Sirainen 
Lidl, projektipäällikkö 

olli.sirainen@lidl.fi 
puh. 09-23456759 
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Prisman käyrät kurkut 
ja toisenlaiset tomaatit 
maistuvat suomalaisille
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Vuoden 2014 syyskuusta lähtien Prismoissa on myyty muotopuolia käyriä kurkkuja ykkös

luokan kurkkujen rinnalla. Kuluttajille ne ovat maistuneet erinomaisesti. 

Käyriä kurkkuja on myyty syyskuusta 2014 alkaen yhteensä noin 800 000 kiloa ja tällä hetkellä 

niitä on myynnissä kaikissa 64 Prismassa. Pulmana on ollut lähinnä kurkkujen saatavuus, eikä 

reippaaseen kuluttajakysyntään ole aina pystytty vastaamaan. 

Espanjalaisen kurkun myynti väheni
Ranskassa ja Briteissä muotopuolia vihanneksia on markkinoitu kuluttajille nimenomaan hävik

kiä vähentävänä tuotteena. Suomessa nämä kakkosluokan vihannekset ovat aiemmin päätyneet 

teollisuuden raakaaineeksi, joten niiden vähittäismyynnillä ei ole niin suoraa vaikutusta hävik

kiin.  

Sympaattisten, edullisempien kotimaisten käyrien kurkkujen myynti on sen sijaan vähentänyt 

espanjalaisten kurkkujen myyntiä, mikä on kotimaisen tuotannon näkökulmasta hyvä asia. Yk

kösluokan kurkkujen hintaan käyrien kurkkujen myynnillä ei ole ollut vaikutusta suuntaan eikä 

toiseen.   

Muitakin muotopuolia vihanneksia on etsitty
Käyrien kurkkujen rinnalle saatiin tammikuussa 2016 myyntiin myös toisenlaiset tomaatit.  Niitä 

ei ole riittänyt myyntiin kaikkiin Prisman myymälöihin. Tällä hetkellä niitä löytyy noin 30 Pris

man valikoimista. Valikoimajohtaja Antti Oksa SOK:lta kertoo, että myös muita vastaavia kakkos

luokan vihanneksia ja juureksia on etsitty, mutta toistaiseksi sopivaa tuoteryhmää ei ole löytynyt. 

Hyvää asiakaspalautetta 
Asiakkailta on saatu muotopuolien kurkkujen ja tomaattien myynnistä spontaaneja positiivisia 

palautteita. 

– Käyrien kurkkujen makua on kehuttu tavallisia kurkkuja paremmaksi. Toivottavasti esimerkki 

herättää suomalaiset ymmärtämään, että vihannesten tai hedelmien ei tarvitse näyttää aina täy

delliseltä, jotta ne olisivat syömäkelpoisia, Antti Oksa sanoo. 

 

Pitkällä aikavälillä tällainen asennemuutos voi vähentää kasvisten hävikkiä myös kotona. Kilo

määräisesti hävikkiin päätyy kodeissa eniten nimenomaan juureksia, perunaa ja vihanneksia. 

LiSäTiETojA

Antti Oksa
SOK, valikoimajohtaja

puh. 010 76 80699
antti.oksa@sok.fi
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Biokaasua syömäkelvottomasta 
hävikkiruoasta

Yli sadan Uudenmaan Kruokakaupan ja Keskon Vantaan varastojen syömäkelvoton hävik

ki ohjataan biokaasulaitokselle Lahteen. Biokaasulla valmistettu Pirkkatuote on kuluttajalle var

ma valinta kestävän kehityksen ja kotimaisen lähienergian puolesta.

Kruokakaupassa myymättä jäävät tuotteet ohjataan ensisijaisesti ruokaapuun. Syömäkelvotonta 

ruokahävikkiä syntyy silti jonkun verran ehkäisy ja hallintakeinoista huolimatta. 

– Aloimme pohtia Gasumin kanssa yhdessä, mitä pitäisi tehdä syömäkelvottomalle hävikille. 

 Biojätteeksi päätyvät myynnistä poistuneet tuotteet, jotka eivät ole elintarvikekelpoisia, kertoo 

Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuuspäällikkö Timo Jäske. 

Syömäkelvottomiksi elintarvikkeet luokitellaan esimerkiksi silloin, kun niiden viimeinen myyn

tiaika on mennyt, ne ovat pudonneet lattialle, niiden pakkaukset ovat rikkoontuneet tai tuotteet 

ovat muuten saastuneet. Elintarvikkeeksi eivät enää kelpaa myöskään tuotteet, joiden kylmäketju 

on katkennut.

Vastuullisia valintoja
Ilmastonmuutosta kiihdyttäviä haitallisia ympäristövaikutuksia pienennetään yhteistyössä koko 

toimitusketjun kanssa. Asiakkaita autetaan vastuullisten valintojen tekemisessä.

– Keskon tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä ja hyödyntää toiminnassamme syntyneet jätteet 

mahdollisimman fiksusti. Gasumin kanssa tehtävä yhteistyö toteuttaa kiertotalouden periaatteita 

erinomaisesti, Jäske sanoo. 

Kruokakaupoissa hävikin syntymistä minimoidaan tarkalla ennuste ja tilaustoiminnalla, te

hokkailla logistiikkaratkaisuilla, järkevällä tuotteiden esillepanolla, päiväysvalvonnalla, viimeistä 

myyntipäivää lähestyvien tuotteiden hinnanalennuksella, ruokaapuun ohjaamalla ja osaavan 

henkilökunnan avulla.

Pirkka-tuotteita biokaasulla  
Resurssien tehokkaasta käytöstä hyötyy sekä kuluttaja, tuottaja että kauppias, jonka jätehuoltokus

tannukset pienentyvät. Gasum jalostaa raakabiokaasun laadukkaaksi kotimaiseksi energiaksi, joka 

siirtyy kaasuverkossa muun muassa Pirkkatuotteiden valmistajille. 

– Kierrättämällä jätteet biokaasuksi ja hyödyntämällä energian Pirkkatuotteiden valmistuksessa 

vähennämme vuodessa hiilidioksidipäästöjä 380 tonnia. Tämä vastaa yli kolmea miljoonaa ajettua 

kilometriä, Jäske muistuttaa.

Biojätteistä valmistettu kaasu on 100prosenttisesti kotimaista uusiutuvaa energiaa. Biokaasun 

tuotannossa sivutuotteena muodostuva mädätysjäännös sisältää arvokkaita ravinteita. Se voidaan 

siten hyödyntää lannoitteena. Kierrätyslannoitteiden suosiminen vähentää ympäristöä kuormit

tavien väkilannoitteiden tarvetta. Biokaasua voitaisiin hyödyntää myös esimerkiksi ajoneuvojen 

polttoaineena jätekuljetuksissa ja valmiiden tuotteiden kuljetus ja jakelulogistiikassa. Se sopii 

myös sähkön ja lämmön tuotantoon, tuotteiden valmistamiseen erilaisissa teollisuusprosesseissa 

sekä ruuan valmistukseen kaasuliesillä.

LiSäTiETojA

Timo Jäske
Kesko, vastuullisuuspäällikkö

puh. 050 529 2028
timo.jaske@kesko.fi 

Jani Arala
Gasum, yksikönpäällikkö
puh. 044 054 8583
jani.arala@gasum.fi
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– Kierrättämällä jätteet biokaasuksi ja 
hyödyntämällä energian Pirkka-tuotteiden 
valmistuksessa vähennämme vuodessa 
hiilidioksidipäästöjä 380 tonnia. Tämä vastaa yli 
kolmea miljoonaa ajettua kilometriä.

Vastuullisuuspäällikkö 
Timo jäske, Kesko 

17



18

Hävikin hallinta on 
Valintatalossa jatkuva 

prosessi

Salossa sijaitsevassa Valintatalo Pahkavuoressa on tehty pitkään työtä hävikin minimoimisek

si. Käytössä on automaattinen tilausjärjestelmä, joka tilaa tuotteita kaupan oman myyntihistorian 

pohjalta ja jonka avulla pystytään hallitsemaan kysynnässä tapahtuvia muutoksia ennakoivasti. 

Esimerkiksi kesäsesonkiin mentäessä grillituotteiden tilausmääriä korotetaan kasvavan kysynnän 

mukaisesti ja vastaavasti grillikauden päättyessä tilausmääriä lasketaan samanaikaisesti hiljenevän 

kysynnän kanssa. Tilaustarkkuus on parantunut järjestelmän käyttöönottoa edeltävään aikaan 

nähden, ja myös hävikin määrä on samaan aikaan pienentynyt selkeästi. Kaupan tuotetäyden

nyksestä runsaat 90 % tilataan automaation kautta. 

Myymäläpäällikkö Johanna Rintamäen mukaan hävikkiprosentti onkin erittäin tärkeä seurat-

tava mittari. Tehokkaita keinoja hävikin vähentämiseksi kaupassa ovat:

• Tuotteiden saldojen paikkansapitävyyden seuraaminen, jotta järjestelmän laskenta on 

mahdollisimman tarkkaa. Erityisesti kiinnitetään huomiota kaupassa oleviin suuriin 

tavaramääriin ja saldo tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan oikeaksi.

• Oikean hyllytysjärjestyksen (FiFo) noudattaminen, jotta ensimmäisenä kauppaan saapuneet 

tuotteet myydään myös ensimmäisenä pois. Tähän liittyy myös takavaraston jatkuva 

järjestely, jotta tavaraa ei jää sinne vanhenemaan.

• Valikoiman huolto eli tunnistetaan käytössä olevilta raporteilta tuotteet, jotka tuottavat 

kroonista tappiota ja poistetaan niitä valikoimista.

Hävikkiä tuottavien tuotteiden tunnistaminen
Aiempien hävikkiä vähentävien työkalujen ja toimintatapojen rinnalle otettiin syksyllä 2015 

osana Päivittäistavarakauppa ry:n materiaalitehokkuushanketta koekäyttöön Kauppavalmennus 

Oy:n menetelmä hävikin hallintaan sekä mobiilisovellus, jolla kerätään tiedot hävikkiin pääty

neistä tuotteista. Tiedot kootaan viikkotasolla yhteen ja ohjelma muokkaa ne helposti tarkastel

tavaan muotoon. Kauppavalmennuksen menetelmällä pystytään entistä paremmin puuttumaan 

yksittäisiin hävikkiä aiheuttaviin tuotteisiin. 

– Käymme säännöllisesti läpi pahimmat hävikin aiheuttajat. Tarkistamme, että saldotiedot ovat 

varmasti oikein.  Jos hävikkiin päätyneet tuotteet eivät kuulu kaikille Valintataloille pakolliseen 

valikoimaan, niitä voidaan poistaa valikoimasta tai tilata harvemmin, Rintamäki kertoo. 

Hävikki pienenee valikoimajoustoilla

Hävikkiä on onnistuttu vähentämään esimerkiksi aiempaa tarkemmalla poistettavien tuotteiden 

syykoodien kirjaamisella. Niiden tarkalla kirjaamisella päästään käsiksi siihen, mikä hävikkiä on 

aiheuttanut. 

LiSäTiETojA

Johanna Rintamäki
Myymäläpäällikkö

puh. 020 7006521
johanna.rintamaki@lahikauppa.fi 
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– Tarkka hävikin seuranta on havahduttanut myös siihen, että tietynlainen var

mistelun varmistelu on usein turhaa.  Tarjoustuotteita on turha tilata liian suuria 

määriä, Johanna Rintamäki sanoo. 

Aukioloaikojen pitenemisellä on ollut monia vaikutuksia Pahkavuoren Valintata

lossa. Asiakasmäärät ovat ainakin alkuun kasvaneet ja samanaikaisesti hävikki on 

vähentynyt. Tehokas keino hävikin vähentämiseen on Rintamäen mukaan valin

naiseen valikoimaan tehtävät muutokset. Käytäntö on osoittanut, että valinnaisten 

tuotteiden poistamisella valikoimasta kaupassa on pystytty vähentämään selvästi 

hävikkiä.

Ruoka-apu
Noin puolet Suomen Lähikaupan kaupoista luovuttaa hävikkituotteita hyvänte

keväisyyteen, ja yhteensä 70 myymälästä toimitetaan ruokajätettä St 1:n Hämeen

linnan tuotantolaitokselle bioetanolin raakaaineeksi. Hämeenlinnassa prosessin 

sivuvirroista tuotetaan uusiutuvaa ekosähköä ja kaukolämpöä lähialueelle sekä 

lannoitteita, mitkä palaavat takaisin ruokaketjuun.
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Stockmannilla hävikki 
hallintaan joka ikinen päivä

Stockmannilla hävikinhallinta on osa päivittäistä arkea. Vuonna 2015 biojätteen määrää on

nistuttiin vähentämään noin 580 tonnia.

– Hävikin kanssa taisteluun ei ole yhtä yksittäistä ratkaisua, keinot ovat useiden isojen ja pien

ten asioiden yhdistelmä. Tärkeintä on ymmärtää, mistä ja kuinka paljon hävikkiä syntyy ja mitä 

sen pienentämiselle voidaan tehdä. Näistä asioista on myös viestittävä päivittäin, sanoo ympäris

töasiantuntija Susanna Segercrantz Stockmannilta.  

Verkkokoulutusta ja sisäistä viestintää
Tuloksia on alkanut tulla, kun Stockmann Herkkujen henkilökunnan hävikkitietoisuus saatiin 

nostettua uudelle tasolle. Biojätteen määrän vähentyminen on tuonut myös säästöjä. Henkilöstön 

ympäristötietoisuutta tuetaan jatkuvalla koulutuksella ja säännöllisellä sisäisellä viestinnällä. 

Vuonna 2015 Stockmann käynnisti verkkokoulutusohjelman ympäristöaiheista, kuten jätteenhal

linnasta ja energiatehokkuudesta. Se sisältyy uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaan. Lisäksi 

intranetissä ja henkilöstötilojen tietoruuduilla julkaistaan säännöllisesti hyviin ympäristökäytän

töihin ja vastuullisuusasioihin liittyvää tietoa. 

Päivittäiseen hävikin seurantaan tarvitaan toimivia rutiineja ja raportointia. Asiaa käsitellään 

aamuisissa palavereissa osastoilla sekä esimiesten toimesta viikko ja kuukausitasolla. Vuosien 

2015−2016 aikana tavoitteena on puolittaa hävikki vuoden 2014 tasosta. Tavoite lähestyy suunni

telman mukaisesti. 

Vaikeinta on menekin ennustaminen
Elintarvikkeiden laaduntarkistusta tehdään osana saapuvan tavaran tarkistusta, tuotteiden val

mistusta, esillepanoa ja myyntiä. Aistinvaraiset tarkistukset tehdään päivittäin, kylmäjärjestelmä 

valvoo säilytyslämpötilaa ja lisäksi henkilökunta on kaiken aikaa tarkkana. Vaikeinta hävikinhal

linnassa on tuoretuotteiden menekin arvioiminen. – Asiakasmääriin vaikuttaa niin moni tekijä. 

Ennustejärjestelmien käyttöä on laajennettu kattamaan uusia tavararyhmiä ja laajempaa kokonai

suutta, kuin yksittäisen tuotteen menekki, Segercrantz kertoo.

Biojätettä syntyy Stockmannin oman keskuskeittiön ja Herkkuruokaosastojen toiminnasta sekä 

Real Estate yksikössä vuokralaisten ravintola ja kahvilatoiminnoista. Jätteiden lajittelua hallitaan 

ISO 14001 johtamisjärjestelmällä, ja eri toimipaikkojen lajittelutuloksia ja jätemääriä seurataan 

kuukausittain.

Elintarvikkeita myös hyväntekeväisyyteen
Vuoden 2015 aikana Stockmannin Herkkuosastot tiivistivät yhteistyötään hyväntekeväisyys

järjestöjen kanssa. Uuden sisäisen ohjeistuksen mukaan lähes kaikki myynnistä poistettavat 

elintarvikkeet voidaan nyt lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Leipomotuotteita on lahjoitettu hy

väntekeväisyyteen jo useita vuosia, mutta nyt Herkkuosastot voivat suoraan sopia valitseman

sa hyväntekeväisyysjärjestön kanssa yhteistyöstä. Esimerkiksi Helsingin keskustan tavaratalosta 

myynnistä poistettuja elintarvikkeita noudetaan kuutena päivänä viikossa jaettavaksi. 

LiSäTiETojA

Susanna Segercrantz
Stockmann, ympäristöasiantuntija 

puh. 050 427 3983
susanna.segercrantz@stockmann.fi



21



22

Hävikki 
pienemmäksi 

kuluttajaviestinnällä

Kruokakaupat viestivät aktiivisesti omista hävikinhallinnan keinoistaan. Suurin osa ruoka

hävikistä syntyy kuitenkin kotitalouksissa. Kryhmä auttaa eri keinoin asiakkaitaan vähentämään 

ruokahävikkiä myös kotitalouksissa.

Kuluttajaliiton organisoimaan Hävikkiviikkoon onkin osallistuttu kaikkina kolmena vuotena, 

kun kampanjaa on vietetty. Kaupan hävikinhallinnasta kertomisen lisäksi Kryhmä jakaa neuvoja 

myös kotitalouksien hävikin minimointiin. Tämän vuoden Hävikkiviikolla Kryhmä on entistäkin 

aktiivisemmin edistämässä kuluttajien tietoisuutta ruokahävikistä.

– Olemme koonneet kattavan tietopaketin kaupan ja kotitalouksien ruokahävikistä K-ruoka.fi:n 

Hävikkiviikon teemasivustolle, tiedottaja Otto Heinonen Keskolta kertoo.

Myös Kruokakauppiaat ovat aktiivisia ruokahävikin suhteen omissa somekanavissaan. Esimer

kiksi Ksupermarket Torpparinmäki on omassa blogissaan avannut tarkoin oman kauppansa hä

vikinhallinnan toimenpiteitä, sen haasteita ja konkreettisia saavutuksia.

– Kaupalla on lukuisia keinoja vähentää hävikkiä. Näistä keinoista kannattaa viestiä myös asi

akkaille. Kun asiakkaat ymmärtävät kaupan panostukset hävikinhallinnan saralla, kannustaa se 

myös asiakkaita henkilökohtaiseen ruokahävikin vähentämiseen, Ksupermarket Torpparinmäen 

kauppias Teemu Tikkala toteaa.

Vuoropuhelua asiakkaiden kanssa tarvitaan 
Kkauppojen oman hävikinhallinnan avaamisen lisäksi asiakkaille halutaan kertoa siitä, mitä jo

kainen voi kotonaan tehdä ruokahävikin pienentämiseksi. K-ruoka.fi -sivustolta löytyy vinkkejä 

esimerkiksi ruoantähteiden hyödyntämiseen uudelleen aterioiden pohjana tai ruokaostosten mi

toittamisessa oikean suuruisiksi.

– Jos esimerkiksi valmispakatut tuotteet ovat käyttötarkoitukseen liian suuria, voi palvelutiskiltä 

pyytää tarvitsemansa määrän lihaa ja kalaa, Otto Heinonen vinkkaa. 

Kuluttajille on viestitty myös tuotteiden päiväyksien valikoimisen ongelmallisuudesta, sillä koko

naisia tuotelavoja saattaa jäädä kaupan hyllylle pilaantumaan, jos tuotteita ei osteta tilausjärjestyk

sessä. Kryhmä on viestinyt myös dyykkauksen vaaroista. Vaikka jäteastioissa olevat elintarvikkeet 

voivat näyttää ulkoisesti syötäviltä ja elintarvikekelpoisilta, niiden syömisen turvallisuutta ei voi 

kukaan taata.

– Aktiivista viestintää tarvitaan myös jatkossa, jotta kuluttajien ymmärrys hävikin syntysyistä ja 

fiksuista vähentämiskeinoista lisääntyy, sanoo Otto Heinonen.
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