
Ennen viimeistä käyttöpäivää
Ruuan haaskaus ei ole hyväksi myymälän taloudelle 
eikä yrityskuvalle. On olemassa hyviä keinoja estää 
ruoan joutuminen jätteeksi. Näin myös vältytään
pakkausten purkamistyöltä kaupassa. 

Lahjoittaminen keräykseen
Jotkut seurakunnat ja avustusjärjestöt keräävät syö-
mäkelpoisia viimeisen myyntipäivän elintarvikkeita ja 
jakavat ne ruoka-apuna. Herkästi pilaantuvia tuotteita 
ei saa antaa elintarvikkeiksi merkityn “viimeisen käyt-
töpäivän” jälkeen. Paremmin säilyviä “parasta ennen” 
- tuotteita saa jakaa pidempäänkin.

Hintojen alentaminen
Jos jotain tuotetta on menossa vanhaksi, tuotteen 
hintaa kannattaa laskea niin, että se menee kaupaksi. 
Järjestelmä toimii tehokkaasti, kun hintoja alentavat 
samat työntekijät, jotka joutuvat purkamaan pakkauk-
set, jos ruokia jää myymättä.

Lajitteluvelvoite
Lajitteluvelvoite kos-
kee käytännössä kaik-
kia elintarvikemyymä-
löitä. Tulevaisuudessa 
ei biojätettä enää saa 
viedä kaatopaikoille. La-
jiteltu biojäte toimitetaan 
keräykseen tai vaihtoehtoi-
sesti kompostoidaan itse. Lii-
kekiinteistöllä kompostointi 
vaatii tilavan, varmatoimisen 
kompostorin ja erityisen huo-
lellisen hoidon.

Kaupan biojätteen 
kierrätyksestä hyötyvät 
luonto, yhteiskunta, 
kuluttaja ja kauppa
Kaatopaikalla biojäte mätänee ja aiheuttaa haitallista kaatopaikkakaasua. 
Siksi biojäte kuuluu lajitella erikseen muista jätteistä. Tärkeintä on kuitenkin 
estää jätteen syntymistä. Kaupassa lajittelu ei juuri hidasta päivittäistä työskentelyä, 
mutta parantaa liikkeen imagoa ympäristöasioista huolehtivana, modernina yrityksenä.

Biojäteastioiden sijoittaminen
Biojäte kerätään tavallisesti ruskeisiin, 240 litran kerä-
ysastioihin. Jos biojätettä tulee paljon sille kannattaa 
hankkia viilennetty keräyskontti tai järjestää erillinen 
kylmäsäilytystila. Yhteen astiaan saa laittaa enintään 
80 kg biojätettä. Biojäteastiat sijoitetaan tavallisesti 
kiinteistön jätetilaan, jonne jätteenkuljettajalle on 
esteetön kulku. Hyvä sijoituspaikka on maan tasalla ja 
sateelta suojassa. Paikka on myös hyvä varustaa vesi-
letkulla ja viemäröinnillä astioiden pesua varten.

Puhtaus on tärkeää
Siistit astiat tekevät lajittelun miellyttäväksi ja turvalli-
seksi. Likaisista astioista voi kulkeutua likaa elintarvik-
keisiin esimerkiksi työntekijöiden käsissä. Biojäteastiat 
on hyvä vuorata suojasäkillä, joka estää niitä likaantu-
miselta ja talvella jäätymiseltä. Biojätteen erilliskeräi-
lyssä olevilla kiinteistöillä pestään biojäteastiat kaksi 
kertaa vuodessa. Biojäteastioita ei saa pestä eikä säi-
lyttää myymälän sosiaalitiloissa eikä samoissa tiloissa, 
missä varastoidaan tai puretaan elintarvikkeita. Biojä-
teastiaan ei saa laittaa nestemäisiä aineita eikä liian 

märkiä jätteitä. Nesteet voi valuttaa ensin viemä-
riin. Astian pohjalle voi laittaa jotain nestettä 

imevää, esimerkiksi munakennoja.

Lajittelu myymälässä
Yksittäin muoviin pakattuja tuotteita 
(leivät, kurkut ym.) ei välttämättä tar-
vitse purkaa pakkauksistaan ennen lait-
tamista biojäteastiaan. Ne pystytään 
seulomaan mullan joukosta kompostoin-

tilaitoksella.
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KELPAA:
lihan- ja kalanperkeet, pienet luut,  vanhentu-
eet palat, talouspaperit, käsipyyhkeet, 
likaantuneet muovittomat paperit.

Biojätteiden lajitteluohje
Biojätteisiin kelpaa kaikki maatuva jäte, valuta biojätteistä pois nesteet!

Biojätteisiin kelpaa kaikki maatuva.
Ei nesteitä, ei myrkkyjä, ei maatumatonta!

KELPAA:
 pilaantuneet hedelmät ja vihannekset, 
 pahviset välikennot ja -pehmusteet. Muoviin  
 erillispakattuja tuotteita (esim. kurkut)
 ei välttämättä tarvitse purkaa pakkauksista.

EI KELPAA:
lihasnesteet, sulavedet tai muut nesteet,jäät,  
vahapintaiset paperit, muovitetut pahvit ja 
paperit, muovikääreet, styrox-laatikot, 
suuret luut

KELPAA:
kuivat leivät ja leivonnaiset (mieluiten korp- 
pujauhoiksi, eläimille tai takaisin leipomoon), 
homehtuneet tuotteet, ikkunattomat pape-
ripussit. Muoviin erillispakattuja tuotteita ei 
välttämättä tarvitse purkaa pakkauksista.

EI KELPAA:
 irralliset muovikääreet, muoviset välikennot
 ja -pehmusteet, muovitetut paperit

EI KELPAA:
 irralliset muovi- ja alumiinikääreet, 
 ikkunalliset paperipussit, kakkulaatikot ja 
 vahatut leivoslaatikot

HEVI

LEIPOMOTUOTTEET

KELPAA:
pilaantuneet einekset, jalosteet ja pakasteet

EI KELPAA:
alumiinivuoat, niiden kannet, muovipakkauk-
set, keitot ja muut nesteet

MAITOTUOTTEET

KELPAA:
 ruoantähteet, kahvinporot ja -suodattimet,
 käsipyyhkeet, lautasliinat jne.

EI KELPAA:
 muovit, maito- ym. tölkit, tupakantumpit,
 lasi, metalli, nesteet, ruokaöljy

EINEKSET
KELPAA:
 ruoantähteet, kahvinporot ja -suodattimet,
 käsipyyhkeet, lautasliinat jne.

EI KELPAA:
 muovit, maito- ym. tölkit, tupakantumpit,
 lasi, metalli, nesteet, ruokaöljy

KAHVILA JA 
ASIAKASRAVINTOLA

LIHA JA KALA


