
Tiedätkö sinä keittiösi  
ruokahävikin määrän ja arvon?

Ruokahävikki aiheuttaa ammattikeittiöille 
merkittäviä kustannuksia. Suomessa ravintola-
alalla 21% ja ravitsemispalveluissa 17% 
ruoasta päätyy jätteeksi. Hävikinseurannan 
tehokkuutta voidaan parantaa HävikkiValvojan 
avulla ja havaita, mistä suurimmat kustannukset 
syntyvät ja kohdistaa näin toimenpiteitä hävikin 
pienentämiseksi. Samalla pienenee myös 
ravintolan tuottama hiilijalanjälki. 

HävikkiValvoja apuna ruoka-
hävikin pienentämisessä

Hävikkitiedon keräys on usein 
puutteellista eikä tiedetä, 
paljonko hävikkiä syntyy. 
Rutiinit automatisoimalla 
saat helposti reaaliaikaista ja 
tarkkaa tietoa ruokahävikin 
seuraamiseen ja analysointiin.

HävikkiValvoja
Kirjaa, seuraa ja vähennä ruokahävikkiä  

helposti ja luotettavasti

HävikkiValvoja on osa 
Metos SmartKitchen 
 -perhettä, josta löytyvät 
helppokäyttöiset ratkaisut 
sekä pienille että isoille 
 ruokapalvelualan toimijoille.

Pyydä sinun keittiöösi 
sopiva ratkaisu Metos-
myynnistä.

Hävikkitieto säilyy nettipal-
velussa tallessa ja se täyttää 
jätelain vaatimuksen elin-
tarvikejätteen kirjaamisesta 
ja tiedon säilyttämisestä 
kuuden vuoden ajan.



Saat FAKTAPOHJAISESTI 
hävikin määrä kattaen 
KOKO KETJUN säilytyksestä 
lautastähteeseen. Hävikin 
määrää ja laatua seurataan 
euroina, kiloina ja 
hiilijalanjälkenä (kgCO2e). 

Hävikin määrää voidaan kerätä  
kolmella tavalla: 

 
1. Hävikkitietojen kirjaus manuaalisesti  
sovelluksella tai selaimella

Tässä käyttötavassa HävikkiValvoja korvaa kynän ja 
paperin. Käyttäjä valitsee listalta hävikkinimikkeen ja 
syyn sekä kirjaa hävikin määrän. Tieto on heti tallessa 
HävikkiValvoja-nettipalvelussa, eikä sitä tarvitse ensin 
kerätä paperille ja syöttää jälkikäteen tietokoneelle. 
Asiakas käyttää omaa vaakaa punnitsemiseen tai arvioi 
hävikin määrän. 

Kirjauspisteitä voi olla useita. Esimerkiksi ”Varasto”, 
”Viherpiste”, ”Keittiö”, ”Astianpesulinja”, ”Ravintola”. 
Analysoinnissa nähdään, miten hävikin määrä jakaantuu 
eri keräyspisteiden välille.  

2. Automatisoitu kirjaus vaa’alla 

HävikkiVaaka tekee kirjaamisesta sujuvaa, nopeaa ja 
luotettavaa. Hävikki kaadetaan vaa’an päällä olevaan 
astiaan ja hävikkinimike valitaan kosketusnäytöltä. Tieto 
tallentuu suoraan HävikkiValvoja-nettipalveluun.  

3. Automaattinen hävikkitiedonkeräys vaa’alla 

Esimerkiksi lautastähteen määrän tallennus voidaan 
 HävikkiVaa’an avulla automatisoida niin, että kenenkään 
ei tarvitse erikseen tehdä punnituksia eikä kirjauksia. 

Usein käytössä on kaikki kolme tapaa kirjata hävikkiä, 
kaikki tallentuvat samaan raporttiin.

HävikkiValvoja

Automaattinen hävikkitiedonkeräys

Automatisoitu kirjaus vaihtoehdoista

Kirjaus manuaalisesti sovellukseen 

HävikkiValvojalla seurataan ruokahävikin 
kokonaismäärää (kg), hävikin arvoa (€) ja 
hiilijalanjälkeä (kgCO2e). Yhdellä näkymällä voidaan 
seurata kokonaishävikkiä kaikissa toimipisteissä. 
Tietoa voidaan lajitella syntyneen hävikin mukaan 
sekä tarkastella haluttuja ajanjaksoja.



Hävikkiraportti 

Kerättyä hävikkitietoa tarkastel-
laan graafisessa ja numeerisessa 
muodossa nettikäyttöliittymän 
kautta määränä (kg), arvona (€) ja 
hiilijalanjälkenä (kgCO2e). 

Hävikin syntypaikka 

• Koko yrityksen tasolla kaikkien  
 toimipisteiden osalta  
• Toimipistekohtaisesti  
• Keräyspistekohtaisesti  
• Kunkin vaa’an osalta 

Hävikin laji 

• Kokonaishävikki  
• Hävikki nimikkeittäin  
• Hävikki nimikeryhmittäin 

Hävikin syy

• Pilaantuminen 
• Ylituotanto 
• Käsittelyvirhe 
• Laitevika 
• Lautastähteet jne.

Tiedon näyttäminen asiakkaalle  
tai henkilökunnalle

Ruokahävikin määrästä kertoavaa tietoa 
voidaan halutessa näyttää erilaisilta 
monitoreilta. Viestintä voi olla suunnattu 
keittiöhenkilökunnalle tai ravintolan asiakkaille.

Monitoreilla näytettävä tieto räätälöidään 
käyttäjän toiveiden mukaan. Esimerkiksi 
ravintolan asiakkaille voidaan näyttää 
lautashävikin määrää ja keittiöhenkilökunnalle 
hävikin kokonaismäärää.

Ketjuohjauksen näkymä

Ruokahävikin kokonaismäärää seurataan 
ketjutasolla yhdellä näkymällä.  Näkymä 
voidaan valita lokaation, hävikin lajin tai 
syyn perusteella ja tarkastella haluttuja 
aikajaksoja.
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Food waste at the Chain restaurants

HävikkiValvoja soveltuu sekä SUURELLE 
YRITYKSELLE, JOLLA ON SATOJA TOIMIPISTEITÄ 
että PIENILLE KEITTIÖILLE. HävikkiValvoja ohjaa 
käyttäjää kohdistamaan toimenpiteet niihin asioihin, 
joilla parhaiten vähennetään hävikkikustannuksia ja 
pienennetään hiilijalanjälkeä. 

Hävikkiraportti selaimessa

Ravitsemispalveluiden osuus koko elintarvikeketjun 

ruokahävikistä on 17 %, vuosittain noin 61 miljoonaa 

kiloa. Suurin hävikin aiheuttaja on tarjoiluhävikki, 

eli ruoka, joka on ollut linjastossa tai valmistettu sitä 

varten. Lisäksi hävikkiä syntyy ruokailijoiden lautas-

tähteenä ja ravintoloiden keittiöissä ruuan valmistuk-

sessa.

Ravitsemispalveluissa tarvitaan hävikin jatkuvaa 

MITTAUSTA, jotta hävikkiä voidaan seurata. Hävikkiä 

voidaan vähentää selvittämällä määrä ja alkuperä, ja 

suunnittelemalla toimintaa tarkemmin.  Linjastoihin 

valmistettavaa ruokaa pitäisi pystyä ennakoimaan pa-

remmin, jotta hävikin määrää saataisiin pienennettyä. 

Suomen tavoite on puolittaa ruokahävikki vuoteen 

2030 mennessä.

Lähde: Kuluttaja-lehti, Luonnovarakeskus



HävikkiValvoja

Tekninen ratkaisu 

Metoksen HävikkiValvoja on osa SmartKitchen -tuo-
teperhettä, josta löytyvät helppokäyttöiset ratkaisut 
sekä pienille että isoille ruokapalvelualan yrityksille. 
HävikkiVaa’an mittaustiedot tallentuvat suoraan 
SmartKitchen -nettipalveluun. Vaaka siirtää tiedot 
omalla sim-kortillaan, joten sitä ei tarvitse kytkeä 
WiFi- tai LAN-lähiverkkoon. Järjestelmän tiedot 
talletetaan, analysoidaan, arkistoidaan ja varmuus-
kopioidaan SmartKitchen-pilvipalvelussa, jossa myös 
varmennetaan tietosuoja. SmartKitchen-käyttöliit-
tymää voidaan käyttää millä tahansa nettiselaimella. 
Keittiöapuri-sovellus toimii puhelimessa, taulutietoko-
neessa, PC-tietokoneessa kaikissa käyttöjärjestelmis-
sä. Laitteessa on kuitenkin oltava nettiyhteys. 

Tietojen tallennus 

Kaikki HävikkiValvojan tieto arkistoituu Smart Kitchen 
-nettipalveluun ja on siten vuosienkin jälkeen saata-
villa. Erillisiä arkistointitoimintoja ei tarvitse tehdä. Se 
täyttää jätelain vaatimuksen elintarvikejätteen kirjaa-
misesta ja tiedon säilyttämisestä kuuden vuoden ajan. 
Tiedon varmuuskopiointi on hoidettu automaattisesti. 
Asiakas voi halutessaan myös siirtää tiedot omaan 
tietojärjestelmään.

Nämä tarvitset HävikkiValvojaan

Metoksen HävikkiValvoja on osa SmartKitchen -tuo-
teperhettä. Tarvitset HävikkiVaa’an ja Metos Smart-
Kitchen -lisenssin käyttääksesi HävikkiValvoja-so-
vellusta. Hinta lasketaan keittiökohtaisesti tarpeen 
laajuuden mukaan.

Paranna tuottavuutta – Pienennä ympäristökuormaa 
HävikkiVaaka


