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Omnian Ekokompassi-ympäristöohjelma 2021 

 

 

  

KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN EKOKOMPASSI-SITOUMUS 2021  

Omnian ruoka-, ravintola- ja tilapalvelut 

 

 

Omnia on vahvasti mukana kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kestävän kehityksen tiekar-

tan avulla edistämme koko yhteisössä ihmisarvoisuutta, hiilineutraaliutta, resurssiviisautta ja 

kiertotaloutta.  

 

Omnian ruoka-, ravintola- ja tilapalveluissa kehitämme jatkuvasti ympäristösuorituskykyämme 

kestävään tulevaisuuteen tähtäävien toimenpiteiden avulla. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä 

toimii suunnannäyttäjänä kohti kestävämpää tulevaisuutta Omnian ruoka-, ravintola- ja tilapal-

veluissa.  

 

Vuoden 2021 Ekokompassi-tavoitteet: 

 

1. Ruoka- ja ravintolapalvelut 

• materiaalitehokkuuden kehittäminen 

• sidosryhmäyhteistyön kehittäminen 

 

2. Tilapalvelut 

• jätehuollon kehittäminen ja sekajätteen määrän vähentäminen 

• ympäristöä ja taloutta säästävä energiankäyttö 

 

Ympäristötavoitteita katselmoidaan säännöllisesti. Miten asetetut tavoitteet saavutetaan ja mitä 

toimenpiteitä nostamme seuraavien vuosien Ekokompassi-ohjelmaan? Ekokompassi-ohjelman 

avulla minimoimme haitallisia ympäristövaikutuksia, toimimme resursseja säästäen sekä paran-

namme ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Lisäksi sertifikaatti osoittaa sidosryhmillemme, 

että huomioimme ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassamme. 

 
 

EKOKOMPASSI-OHJELMAT, RUOKA- JA RAVINTOLAPALVELUT 
SEKÄ TILAPALVELUT 2021 

 

Ruoka- ja ravintolapalvelut 

 

Tavoite 1. Ruoka- ja ravintolapalveluiden materiaalitehokkuuden kehittäminen 

Opiskelijaruokailusta tulevan biojätteen määrän pienentäminen 

• iltaruokailijoiden määrien tarkempi selvittäminen sekä ohjeistuksen parantaminen 

Biojätteen määrän tarkempi punnitseminen ja seuranta 

• Biova’an käyttöönotto (kokeilu) 

• Lautasseuranta K-kadun ruokasaliin asiakkaille ja tuotantovaaka keittiöön 

• Biojätteen määrä selkeämmin asiakkaiden tietoon 

Jamix-järjestelmän käyttöönotto materiaalitehokkuuden lisäämiseksi 

• Ruokalistasuunnittelu ja palautejärjestelmän käyttöönotto  

• Tilausjärjestelmän käyttöönotto  
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• Jamix-järjestelmän laajempi käyttöönotto 

Digitaalisen omavalvontajärjestelmän käyttöönotto ruokahävikin pienentämiseksi ja resurssien tehosta-
miseksi 

Tavoite 2: Ruoka- ja ravintolapalveluiden sidosryhmäyhteistyön kehittäminen 

Ohjeistuksen ja opastuksen kehittäminen 

• Keittiöhenkilökunnan perehdytyksessä kestävän kehityksen toimintatapojen läpikäynti 

• Jätteiden lajittelun ohjeistuksen ja opastuksen kehittäminen 

• Keke-ohjeet opiskelijoille keke-kävelyä hyödyntäen 

Vastuulliset ruokavalinnat 

• Video vastuullisista ruokavalinnoista osana digi-valinnaisen opintoja Lakelassa 

• Kasvisruokaviikko 

• Info-taulujen hyödyntäminen vastuullisista ruokavalinnoista (allergeenit, hiilijalanjälki yms.) 

• Pientoimittajien vastuullisuusselvitys Henricuksen toimittajien osalta  

• Portaat Luomuun, jatkuvaa ja kehittävää toimintaa 

Vastuullisuus osaksi opetuskeittiöiden toimintaa 

• Opettajien keke-koulutus ympäristöystävällisistä ruokavalinnoista 

• Annosten hiilijalanjäljen laskeminen, ilmastoystävällinen ruoka -koulutusta opettajille ja henkilös-
tölle 

 
 
Tilapalvelut 

 

Tavoite 1. Jätehuollon kehittäminen ja sekajätteen määrän vähentäminen  

Jätehuollon kehittäminen 

• Jätehuoltosopimuksen päivittäminen sekä jätehuollon uudelleenjärjestelyt 

• Jätehuoltosuunnitelmien päivittäminen 

• Aulatilojen sekä opettajahuoneiden jäteastiat ja opastukset kuntoon 

• Panttipullojen ja tölkkien tehokkaampi kierrätys 

Siivoustyöohjeiden päivittäminen jätehuollon tehostamiseksi 

• Jäteastioiden tyhjennysten määrittely siivoussopimuksiin 

• Jäteastioiden tyhjennykset siivoojien toimesta jäteastioista jätekatoksiin 

• Opastus ja perehdytys Omnian käytäntöihin 

• Jäteastioiden päivitys 

• Video jätteiden opastuksen ja lajittelun tueksi 

Tavoite 2: Ympäristöä ja taloutta säästävä energiankulutus 

Energiatehokasta valaistusta lisäämällä 

• Asteittainen siirtyminen led-valaistukseen 

Sähkösopimukset ja lämmitysenergia ekologiseksi  

• Sähkön myyntisopimuksen muutos; 50 % vihreää sähköä 

• 100 % siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin 
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Energia ja materiaalitehokkuuden huomioiminen kiinteistöissä 

• Kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittämistarpeiden tunnistaminen ja suunnitelmien toimeen-
pano 

• Energia- ja materiaalitehokkuuden huomioiminen korjaus- ja muutostöiden suunnittelusopimuk-
sissa 

Sähköautojen latauspisteiden asennus 

• Sähköautojen latauspisteiden asennuksia Omnian toimipisteisiin 

Biodieselin käyttö  

• Omnian dieselautoissa käytetään biodieseliä 
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