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• Keudan strategia 2020 - 2024 on olla vastuullinen, aktiivinen ja 
uniikki.

• Vuoden 2020 aikana on otettu käyttöön Ekokompassi-
ympäristöjärjestelmä, jossa otetaan huomioon kestävän
kehityksen tavoitteet sekä toiminnasta aiheutuvat
ympäristövaikutukset.

• Kestävä kehitys on olennainen osa palveluita ja se  
huomioidaan kokonaisvaltaisesti esim. sosiaalisen kestävyyden
kohdalla nostetaan esille opiskelijaravintoloiden merkitys
oppimisympäristönä.



Ravintolapalveluiden asiakasryhmät
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Vastuullisuus
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Vastuullisuus on elintarvikealan megatrendi, joka koskettaa jokaista alan 
toimijaa.

Ruoka on osa päivittäistä elämäämme ja valintojamme, siksi erityisesti 
ruuan vastuullisuus kiinnostaa asiakkaita.

Ruokapalvelujen ympäristövaikutuksista noin 2/3 syntyy raaka-
ainetuotannossa, loppuosan muodostuessa ruoan valmistamisesta ja 
siihen liittyvistä toimista. 

Ravintolapalveluiden tarjoajana merkittävimmät 
vaikutusmahdollisuutemme ympäristökuormituksen vähentämiseen 
liittyvät raaka-ainehankintoihin, ruokalistasuunnitteluun, ruokahävikin 
hallintaan sekä keittiöiden sähkön- ja vedenkäytön vähentämiseen.



Raaka-aineiden kotimaisuusaste
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Elintarvikkeiden hankinnat

• Raaka-ainevalinnoista suosimme satokaudet huomioiden kotimaisia lähituottajia sekä kotimaisia marjoja, vihanneksia
ja juureksia. Lounasruoissa käytämme Suomalaista lihaa ja kanaa. Suosimme MSC-sertifikaatin saaneita kalatuotteita.

• Olemme luomuportaalla 2. Käytämme päivittäin luomutuotteita. Lounaalla tarjoamme rasvatonta luomumaitoa ja 
luomupiimää. Pyrimme omavaraisuuteen niiltä osin kuin mahdollista, esim. Kampus I:n toimipisteissä hyödynnämme
luonnonvara-alan tuotteita.

• Elintarvikkeiden hankintamäärät ovat suuria, joten myös tuotevalinnoilla on merkitystä.

• Hankimme raaka-aineemme toimittajilta, jotka täyttävät asettamamme vastuullisuusvaatimukset esimerkiksi eläinten 
hyvinvoinnin, tuotteiden sertifioinnin ja elintarvikkeiden alkuperän jäljitettävyyden osalta.

• Keskitämme ostojamme mahdollisimman paljon samoille toimijoille logistisen tehokkuuden saavuttamiseksi, jotta
toimintamme siltäkin osin vähentää ympäristön kuormitusta. Esimerkiksi noin 70% kaikista tuotteistamme tulee yhden
tukkurin kautta.

• Kahvi- ja teekumppanimme vastuullisuusohjelma perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)

• Näin kahvimme vastuullisuus varmistetaan - Meira
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Marine_Stewardship_Council
https://meira.fi/nain-kahvimme-vastuullisuus-varmistetaan/


Luomutuotteet 04/2021

Luomu on sertifioitu tuotantotapa

Ravintolapalveluissa käytetään vähintään kahdeksaa merkittävää raaka-ainetta pysyvästi 
luomutuotteina. Lisäksi käytämme muita luomutuotteita mahdollisuuksien mukaan.

• luomupuurohiutaleita (kaikki käyttämämme puurohiutaleet ja suurimot) päivittäin

• ruokajuomana päivittäin luomumaitoa ja luomupiimää.

• luomuherne ja luomutofu (kolmesti 7:ssä viikossa)

• satunnaisesti esim. pastaa, leipää, hedelmiä ja yrttejä

• Kahvilassa / tilaustuotteissa on käytössä jatkuvasti luomusmoothie, luomuhunaja ja satunnaisesti muitakin 
luomutuotteita kuten leipää, hedelmiä ja yrttejä 

• (Viitteellinen luomun käyttöprosentti 30 - 60 %).
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Ruokahävikki

• Suurin osa hävikistä syntyy linjastoruokailun tarjoilutähteistä ja 
ylivalmistetusta ruoasta, jota ei voida hyödyntää uudelleen. 
Hävikkiä voidaan ehkäistä mm tilaamalla oikeat määrät raaka-
aineita, valmistamalla ruoat asianmukaisissa lämpötiloissa sekä 
täyttämällä buffet-pöytiä sopivilla määrillä.

• Astianpesu vie eniten aikaa ammattikeittiöissä, joten poistimme 
tarjottimet käytöstä vuonna 2016 ensimmäisenä ammattiopistona 
Suomessa. Tämä vähensi pestävien astioiden määrää sekä veden, 
pesuaineiden ja energian käyttöä. Tarjottimien poisjäännin ansiosta 
saimme myös hävikin pienennettyä asiakkaiden ”lautasilta”. 

• Kaikista toimenpiteistä huolimatta ruokaa jää ravintoloissamme 
yli lähes päivittäin, jonka me myymme hävikkiä ennalta 
ehkäisevänä ruokana asiakkaillemme. Huomioithan, että 
lounasajan loppupuolella tuotteet ovat tarjolla pienemmissä 
astioissa.
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Energia ja kemikaalit

Ravintoloissa on panostettu energiaa ja vettä säästäviin koneisiin, laitteisiin ja toimenpiteisiin. Ehkäisemme energian kulutusta käyttämällä
nykyaikaisia, energiaa säästäviä koneita, laitteita ja ratkaisuja. Sähkön kulutusta ylipäätään hillitään järkevillä arkipäivän prosesseilla, kuten
uunien ohjelmointeja hyödyntämällä ja laitteiden hukkakäyttöä välttämällä

• Keittiöissämme kokataan pääasiassa induktioliesillä, jotka säästävät sähköä jopa 70 % verrattuna perinteisiin valurautaliesiin.

• Modernit laitteet, kuten sekoittavat padat ja ohjelmoitavat yhdistelmäuunit vähentävät tarvittavaa laitekantaa ja oikein käytettynä myös
kypsennyshävikkiä.

• Laitteiden vanhentuessa tai rikkoutuessa otamme ensisijaisesti huomioon uuden hankittavan laitteen energiatehokkuuden ja 
elinkaariodotuksen. Käytännön työnjohto ja hyvä perehdytys ovat avainasemassa koneiden ja laitteiden energiatehokkaassa käytössä.

• Käyttämistämme pesu- ja puhdistusaineista suurin osa on ympäristömerkittyjä, joiden ympäristökuormitus on mahdollisimman vähäinen. 
Pesuaineet tulevat isoissa pakkauksissa, jolloin vähennämme syntyvää jätteen määrää.

• Pesukoneiden annostelijat tarkastetaan ja säädetään kaksi kertaa vuodessa kulutuksen pitämiseksi alhaisena.

Suurin osa taloushallinnan prosesseistamme ovat sähköisessä muodossa, jolloin paperin käyttö on minimoitu.

• Käytössämme on pestävät mikrokuituliinat, jotka voimme käyttää uudelleen pesun jälkeen. Meillä on asiakastiloissa käytössä vedetön
siivous ja mahdollisuuksien mukaan suosimme vedetöntä siivousta myös keittiötiloissa.
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Vastuullisuus on jatkuva matka,                                                   
ei määränpää - matkamme jatkuu mm. 
seuraavilla toimenpiteillä:

• Planetaaristen- ja vegaanisten vaihtoehtojen lisääminen

• Lisätään valikoimiin kotimaisia sieniä,  proteenipitoisia kasviksia sekä kotimaista kalaa mm. särki, 
hauki, lahna

• Vähennetään ruokalistoilta GMO-luokiteltuja raaka-aineita

• Sitoudumme hiilijalanjäljen pienentämiseen karsimalla ruokalistalta pois raaka-aineita joissa on 
pidempi hiilijalanjälki

• Korvataan paperiset reseptit mobiiliruokaohjeilla

• Luonnonvara-alan kanssa yhteistyön kehittäminen laajemmalle
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Tavoitteet 2021-2024

• Työhyvinvointikortti ja ympäristöpassi kaikille vakituisille ravintolatyöntekijöille

• Kotimaisten hedelmä-, marja- ja vihannestuotteiden käyttöaste 70 % äärisääolosuhteet huomioiden

• Käytämme kalatuotteista ainoastaan WWF:n suosittelemia MSC- ja ASC-merkittyjä

• Kaikki kertakäyttöastiat tulevat olemaan biopohjaisia ja kompostoituvia

• Yhdessä tavarantoimittajien kanssa sitoudumme pakkausmateriaalien kierrättämiseen

• Suunnittelemme toimintamme niin, että hävikki pysyy alhaisena

• Sitoudumme lajittelemaan jätteet Keudan jätesuunnitelman mukaisesti mm. muovin kierrätys

• Led-valaistus ravintolasaleihin, mahdollisuuksien mukaan myös keittiöihin
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Välitämme, arvostamme, uudistumme

• Ilmasto ja ympäristö puhuttaa ja on tällä hetkellä voimakkaasti kaikissa keskusteluissa 
mukana.

• Samalla asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Asiakkaiden energia- ja ympäristötietoisuus 
lisääntyy — asiakkaat osaavat odottaa.

• Osaamisen kehittäminen, nopea reagointi ja ketteryys ovat uuden 
maailmanjärjestyksen selviytymiskeinot. 

Me Keudassa pärjäämme ja osaamme!
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