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Oivallista jälkeä
Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran koordinoima
ja kuntien terveystarkastajien toteuttama
Oiva-järjestelmä täytti toukokuussa vuoden.
Oiva-raportteja on tähän mennessä julkaistu
yli 20 000. Noin puolet tähänastisista Oivatarkastusraporteista koskee ravintoloita tai
pikaruokapaikkoja, viidennes myymälöitä ja
kolmannes suurkeittiöitä.
Valtakunnallisesti oivallisen tai hyvän arvosanan on saanut
neljä viidestä toimijasta ja korjattavaa-arvosanan kuudennes. Huonoksi on arvioitu 1,1 prosenttia kaikista tarkastetuista kohteista. HOK-Elannossa tällä hetkellä oivallisten
ja hyvien arvosanojen osuus on 100 %! Ravintoloistamme
on kesäkuun alkuun mennessä tarkastettu 76 % ja niistä
oivallisen tuloksen on saanut 75 % ja hyvän 25 %. Myymälöistämme, ml. liikenneasemat on oivallisen arvosanan
saanut 82 % ja hyvän arvosanan 18 %. Myymälöistä on
tarkastamatta enää 15 toimipaikkaa. Valtakunnan tuloksiin
verrattuna HOK-Elannossa on yli kaksinkertainen määrä
elintarviketurvallisuudeltaan oivalliseksi arvioituja toimipaikkoja valtakunnan tuloksiin verrattuna.
Tarkastuksen kohteena Oivassa ovat muun muassa yleinen
hygieniataso, elintarvikkeiden lämpötilat ja pakkausmerkinnät. Valvontatietojen julkistamisella toimipaikkojen sisääntulon yhteydessä ja internet-sivuilla pyritään lisäämään
valvonnan läpinäkyvyyttä ja antamaan kuluttajille tietoa
valintojensa tueksi. Kuluttajien keskuudessa Oiva on edelleen varsin tuntematon järjestelmä. HOK-Elannon näkökulmasta Oiva on luonut systemaattisuutta elintarviketurvallisuuteen vaikuttavien asioiden hallintaan. Tasapuolinen
kohtelu asioiden arvioinnissa on tärkeä ja tavoiteltava asia,
jossa Oiva-järjestelmässä on vielä työtä jäljellä. Tulosten julkisuus tuo omavalvontaan liittyvät asiat aiempaa näkyvämmäksi ja läpinäkyvyys on taas olennainen osa vastuullisen
yrityksen toimintaa. Jokaisen hok-elantolaisen on syytä olla
ylpeä työstään ja saavutetuista tuloksista.

Tiesitkö, että?

HOK-Elannon toimipaikkojen välittömässä läheisyydessä on
yhteensä parisenkymmentä ekopistettä. Osa ekopisteistä on
kunnallisen jätetoimijan hoitamia ja osa HOK-Elannon. Vuonna 2014 HOK-Elanto tuki asiakkaiden kierrätystä liki 100 000
eurolla ylläpitämällä näitä ekopisteitä Prismojen yhteydessä.
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Kaikkea se Alepa kierrättääkin!
Myymälöissä syntyvästä jätteestä merkittävin osa voidaan kierrättää tai uudelleen
käyttää, joka on lähestulkoon aina ympäristön kannalta parempi vaihtoehto
kuin laittaa kyseinen jäte energiakäyttöön. Poltettavaan sekajätteeseen tai
energiajätteeseen tulisikin laittaa vain ne jätteet, joita ei voida kierrättää.
Kirkas ja pehmeä kutistemuovi, jolla meille tulevat elintarvikekuormat
suojataan kuljetuksen ajaksi, sopii erinomaisen hyvin kierrätettäväksi ja sille
löytyy monia erilaisia teollisia käyttökohteita esimerkiksi CD-koteloina tai
henkareina. Jätteiden ympäristövaikutuksia arvioitaessa on aina muistettava se,
että itse jätteen lisäksi ympäristökuormitusta syntyy jonkin verran myös jätteen
kuljettamisesta hyötykäyttöön tai loppukäsittelyyn.

Kevyenä materiaalina muovi ei kiloissa mitattuna
edusta merkittävintä jätejaetta, mutta tiukkaan
säkkiin rutistettuna, kirkasta muovia kerääntyy
Alepaan 3-8 säkkiä viikossa. Tilankäyttösyistä muovin paalaaminen ei ole mahdollista
suurimmassa osassa Alepoita ja siksi ainoaksi vaihtoehdoksi on jäänyt muovin
kerääminen säkkiin odottamaan kuljetusta käsittelylaitokseen. Toukokuun
loppuun saakka useimmista Alepoista
tämä muovi on kerätty erilliskuljetuksella käsittelyyn. Viime syksynä
asetettiin tavoite löytää muovin jätekuljetukseen nykyistä tehokkaampi ja
ekologisempi tapa.
Kesäkuun 1. päivästä alkaen 79 Alepasta kirkas muovi palautuu säkeissä
paluulogistiikan mukana Inexille, joka
palaa muovin isoiksi paaleiksi. Täydet
muovisäkit kerätään myymälöissä ensisijai-

sesti kierrätettävien liha- ja eineslaatikoiden päälle odottamaan kuljetusta, isommissa yksiköissä säkit voidaan
laittaa myös rullakoihin. Ihan mitä tahansa kirkasta muovia ei säkkiin kuitenkaan saa laittaa. Tähän keräykseen
kelpaavat kirkkaat suojamuovit ja lavahuput sekä kirkas
kuplamuovi. Sen sijaan kirkkaaseen keräyssäkkiin ei saa
laittaa värillistä, harmaata tai mustaa muovia, muovipakkauksia, kovamuovialustoja tai muovinaruja tai -vanteita.
Kerätyn muovin puhtauden varmistamiseksi Alepoille
toimitettiin uudet keräysohjeet.
Inexin paalaamat kirkasmuovipaalit ohjataan edelleen jalostettavaksi muovigranulaateiksi, josta voidaan valmistaa
uusia muovituotteita kuten cd-koteloita, autonosia tai
henkareita. Nyt muovisäkkejä ei tarvitse enää varastoida
myymälässä odottamaan jäteautoa, vaan valmiit säkit
voi laittaa saman tien eteenpäin kierrätykseen. Aiempaa
tehokkaampi keräys saa aikaan kustannussäästöjä ja
kun jatkossa Alepoiden takaovella käy viikossa yksi auto
vähemmän, saadaan vähennettyä myös jätekuljetuksen
CO2-päästöjä.

S-ryhmän vuosikatsaus
on julkaistu
S-ryhmän yhdistetty vuosikertomus ja vastuullisuuskatsaus
on julkaistu omana verkkosivustona. Sinun omistamasi –
S-ryhmän vuosi ja vastuullisuus 2014 -sivustolle on koottu
ajankohtaista tietoa S-ryhmän liiketoiminnoista ja vastuullisuudesta. Katsaus on luettavissa osoitteessa
http://vuosikatsaus.s-ryhma.fi

HOK-Elannon neljä kertaa vuodessa ilmestyvän ympäristökatsauksen tavoitteena on tuoda esiin niitä toimia, joilla vaikutamme
yhteisen ympäristömme hyväksi. Tämän katsauksen sisällöstä vastaa laatu- ja ympäristöpäällikkö Satu Kattilamäki.

