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HÄVIKKI
VIIKKO

Ei syömäkelpoista
ruokaa jätteeksi!
Valtakunnallisen Hävikkiviikon aikana viestimme eri tavoin niistä
HOK-Elannon toimista, joita käytämme hävikin selättämisessä.
Ruokahävikin vähentäminen on konkreettinen ekoteko, joka
on hyväksi myös kukkarolle. Kaikilla ruokaketjun portailla on
tärkeä tehtävä etsiä uusia ennakkoluulottomia ratkaisuja, jotta
vielä syömäkelpoinen ruoka ei päätyisi jätteeksi. Yhtenä keinona
vähentää jätteeksi päätyvän ruoan määrää on jo vuosien ajan
ollut myymälöiden –30 % -hinnanalennuskäytäntö.

Alepan Happy Hour klo 21–23
Alepa käynnisti kesällä kokeilun, jossa Alepoista on saanut
–30 % alennuksella merkityt tuotteet –60 % alennuksella
kahden viimeisen aukiolotunnin ajan klo 21–23. Alennus
lasketaan aina tuotteen alkuperäisestä hinnasta. Uusi
kokeilu on käynnissä toistaiseksi ja sen vaikutuksia hävikkiin seurataan. Jo lyhyen ajan kokemusten perusteella
voidaan osoittaa hävikin pienentyneen ja asiakkaat ovat
ottaneet tämän uuden toiminnan positiivisesti vastaan.
Pienentyneen hävikin lisäksi kuluja voidaan vähentää myös
jätehuollossa.

niistä keittoa ja smoothieta kansanedustajien nautittavaksi.
Koko kansalle kasviksista tehtyä ilmaista keittoa tarjottiin
Motivan Saa syödä! -tempauksessa Helsingin Narinkkatorilla. Tähän tapahtumaan HOK-Elanto lahjoitti hävikkileipää
keiton kanssa nautittavaksi.

Ruoka ansaitsee tulla syödyksi
HOK-Elannossa syötäväksi kelpaavat, mutta parhaimman
myyntikuntonsa tai päiväystensä puolesta myyntiaikansa
päässä olevat tuotteet ohjataan mahdollisuuksien mukaan
hyväntekeväisyyteen. HOK-Elannolla on sopimus 65 erilaisen yhteisön kanssa, jotka hakevat myytäväksi kelpaamattomia tuotteita yli 80 eri toimipaikasta: ABC:ltä, Alepasta,
Prismasta ja S-marketista ja jakavat niitä vastikkeetta
edelleen tarvitsijoille.
HOK-Elanto on mukana Vantaan kaupungin ”Yhteinen
pöytä” -hankkeessa, jossa on kyse uudenlaisesta yhteisöllisestä tavasta toteuttaa ruoka-apua ja tuoda samalla
ihmisten lähelle muitakin palveluita. Hanke vahvistaa yhteisöllisyyttä ja hakee samalla menetelmää ekologisemman
ruokajaon organisoimiselle.
Nuta-kokeiluhankkeessa Alepa Roihuvuori ja alueen nuorisotalo aloittivat kesällä yhteistyön, jossa nuoret hakivat
Alepasta syömäkelpoisia, mutta päiväysten takia myyntiin
kelpaamattomia tuotteita ja tekivät yhdessä niistä aterioita nuorisotalon keittiössä. Hyvin sujunut yhteistyökokeilu
jatkuu vuoden loppuun, ja siihen tulevat mukaan Pikku
Huopalahden, Torpparinmäen ja Ruoholahden nuorisotalot
ja Alepat.

Prismojen ylijäämäkasviksista
syntyi herkkuja kansanedustajille
Hävikkiviikon innoittamina halusimme tuoda tärkeää asiaa
esiin ja kirvoittaa asian ympärille lisää keskustelua. HOKElannon Prismojen kasvishävikkiä ohjattiin Eduskunnan
ravintolaan, jossa Fazerin keittiömestari joukkoineen loihti

Huikeita saavutuksia
hävikin vähentämisessä!
Jokainen myymättä jäänyt tuote on kaupalle turha ostos.
Siksi kaupan taloudellisenakin intressinä on estää kaikki
turha hävikki. Tärkeimpiä keinoja eri tuoteryhmien hävikin
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Helsingin Narinkkatorilla Motiva järjesti kolmannen kerran Saa syödä -tapahtuman, jolla halutaan kannustaa kaikkia ruokasektorin toimijoita kiinnittämään huomiota ruokahävikkiin ja pohtimaan keinoja sen minimoimiseksi.

hillitsemiseksi ovat tilaustoiminnan kehittäminen, menekin ennustettavuuden parantaminen ja toimiva omavalvonta, joissa kaikissa on otettu isoja askelia eteenpäin
viimeisten vuosien aikana. Myymäläremonttien ja – uudistusten yhteydessä on kiinnitetty huomiota hedelmä- ja
vihannesosaston kehittämiseen mm. esillepanoratkaisuiden ja säilytysolosuhteiden osalta. Lukuisilla eri toimilla
hävikki pystytty vähentämään tänä päivänä hieman yli
prosenttiin!

Energiansäästöviikko
5.–11.10.2015
Ensi viikolla vietetään jälleen energiansäästöviikkoa.
Viikon tavoitteena on vaikuttaa niin yritysten kuin kansalaistenkin toimintaan. Tehostamalla energiankäyttöä sekä
lisäämällä uusiutuvan energian osuutta voimme hillitä
ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia elinympäristöömme.
Tässä onnistuminen vaatii yhteistä päätöstä muuttaa toimintatapojamme niin työssä, kotona kuin liikenteessäkin.
Seuraavassa ympäristökatsauksessa esittelemme, millaisia
uusia toimia HOK-Elannossa käynnistetään energiatehokkuuden kehittämiseksi.

Foodiesta apuja arjen
hävikinhallinnassa
Joko sinä olet kokeillut ostoslistan suunnittelussa helpompaa ja hauskempaa sekä parhaimmillaan ympäristöä
vähemmän kuormittavaa Foodieta? Foodie.fi tarjoaa
sinulle joukon reseptejä ja napin painalluksella voit
siirtää tarvittavat raaka-aineet kerralla ostoslistalle. Jottei
kaapin perukoille jää turhaa tuotteita vanhenemaan, voit
poistaa ostoslistalta ne ainekset, joita kotoasi jo löytyy.

Tiesitkö, että?
1.1.2016 käynnistyy tuottajien järjestämä kuluttaja
pakkausten keräysverkosto, jolloin kuitu-, metalli- ja
lasipakkausjätteelle tulee Suomeen vähintään 1 850
keräyspistettä ja muovipakkauksille vähintään 500
pistettä. Suomen Pakkauskierrätys RINKI
Oy (aikaisemmin Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan
vuonna 1997 perustama ja omistama
palveluyhtiö. Rinki vastaa pakkausasetuksen tuottajavastuun toimeenpanosta.

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.

