
Yleistä

Vastuullinen matkailu on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, joka huomioi kaikki vaikutukset
yhteiskuntaan.
Kestävämmän matkailun jatkuva kehittäminen on hyväksi sekä luonnon kannalta että alueella asuvien,
työskentelevien ja matkailevien viihtyvyyden kannalta.

Pehkubaarille myönnettiin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän

sertifikaatti ympäristöasioiden hoitamisesta ja kehittämisestä

Tahkon alueen yritykset ovat tehneet paljon töitä vastuullisen matkailun toteutumiseksi. Tavoitteena on
saavuttaa Visit Finlandin luoma Sustainable Travel Finland-merkki vuoteen 2024 mennessä. Tähän sitoutuu
myös Pehkubaari.

Pehkubaarille onkin myönnetty Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti ympäristöasioiden
hoitamisesta ja kehittämisestä. Sertifikaatti myönnettiin 6. heinäkuuta 2021. Lisätietoa Ekokompassista löydät
tästä.

Pehkubaari on ravintola, joka sijaitsee upeissa maisemissa Tahkon huipulla. Ravintolan lisäksi alueella on
näköalasauna Mualiman Sauna, joka lämmitetään tilauksesta.

Alueen yksi suurimmista arvoista on ympäröivä luonto, jonka ainutlaatuisuus on vertaansa vailla.
Meidän toiminnassamme vastuullisuus näkyykin ympäristöarvojen kunnioittamisena. Meille tämä merkitsee
päätösten tekemisessä ja jokapäiväisessä arjessa kestävän kehityksen ja ekologisuuden huomioimista.
Toimintaa kehitetään, henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoutta lisätään.

Yhteistyö

Teemme tiivistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa, ja otamme osaa Tahkon alueen
kehittämistoimiin olemalla aktiivisesti mukana yhteismarkkinoinnissa.

Haluamme lisätä yhteisöllisyyttä olemalla mukana erilaisten tapahtumien järjestämisessä.
Osallistumme myös matkailualan tapahtumiin kuten esimerkiksi Matkamessuille ja Skiexpo-tapahtumaan.

Säännöllisesti järjestettävillä yrittäjien aamukahvitapaamisilla saadaan kerrottua aina ajankohtaiset
kuulumiset puolin ja toisin.

VASTUULLISUUS

https://ekokompassi.fi/ymparistojarjestelma/yritysvastuu/


Ekologisuus

Paikallisuus näkyy Pehkubaarin rakennuksissa, materiaalivalinnoissa ja sisustuksessa.
Rakentamisessa on käytetty osittain kierrätettyinä hankittuja materiaaleja, kuten lähialueen
puretuista rakennuksista talteen otettuja hirsiä sekä käytettyjä ikkunoita. Seinät ovat paikallista
hirttä ja kiveä. Runkotarpeiksi on kaadettu puuta Tahkon rinteestä.

Rakentamisen periaatteena on ollut hyödyntää paikallisia ekologisia rakennusmateriaaleja

ja suojella alkuperäistä luontoa

Rakennukset sulautuvat hyvin osaksi ympäristöä, ja periaatteena onkin ollut suojella
alkuperäistä luontoa.
Tämä mahdollistaa arvokkaan perinnemaiseman säilymisen myös tulevaisuudessa, jolloin siitä
voivat nauttia niin paikalliset asukkaat, vierailijat kuin työntekijätkin.

Kalustus on tehty lähes kokonaan kierrätystuotteilla. Koristeena käytämme
luonnonmateriaaleja, kuten esimerkiksi pehkupaaleja. Sisustuksessa käytämme kierrätettyjä
tavaroita kuten esimerkiksi vanhoja suksia, työkaluja jne.

Ruokahävikin minimointiin ja jätteiden lajitteluun panostettu

Ruokahävikin pyrimme pitämään pienenä kaikin mahdollisin keinoin.
Ruokalistalla on esimerkiksi korvapuusteista tehtyjä korppuja ja pappilan hätävaraa, joten
ylimääräiseksi jääneet kahvileivät saadaan hyödynnettyä. Käytämme ylimääräiseksi jääneitä
kasviksia ja lihaa esimerkiksi pasteijoihin, piirakoihin ja pitsaan. Ylimääräiseksi jäänyt leipä
hyödynnetään krutonkeina.
Yhteisöt hakevat ravintolamme ylijäämäruokaa.
Käytetty ruokaöljy menee läheiselle maatilalle lämmitykseen.

Meillä on vaihtoehtoja myös kasvissyöjille ja vegaaneille.
Annoksissamme käytämme paikallisia sesonkikauden vihanneksia. Silloin ne ovat
tuoreimmillaan ja parhaimmillaan ilman ylimääräistä energian kulutusta.

Kasvatamme kesällä pienimuotoisesti yrttejä ravintolassamme käytettäviksi.

Jätteet lajittelemme oikeaoppisesti ja tähän opastamme myös asiakkaitamme.
Jätteistä lajittelemme metallit, lasit, biojätteet, pahvit sekä muovipullot.



Sosiaalinen kestävyys ja saavutettavuus

Sosiaalisen kestävyyden huomioimme tarjoamalla työtä paikallisille ihmisille. Tällöin hyvinvointi
lisääntyy ja myös veroeurot jäävät alueellemme.
Hyödynnämme paikallisia tuotteita ja palveluita. Esimerkiksi sienet toimittaa paikallinen
yksityinen henkilö.

Tarjoamme työtä paikallisille, hyödynnämme paikallisia tuotteita ja huolehdimme

työntekijöistämme sekä palveluidemme saatavuudesta.

Huolehdimme työntekijöistämme ja yhteistyökumppaneistamme kohtelemalla heitä tasa-
arvoisesti ja joustamalla kunkin yksilöllisen elämänvaiheen mukaan.
Annamme uusille työntekijöille asiaankuuluvan perehdytyksen työnkuvaan, kierrätykseen,
ympäristöasioihin jne.
Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden kouluttautua.
Järjestämme työntekijöillemme säännöllisesti tyky-toimintaa, ja heillä on käytettävissään
työterveyden palvelut. Työntekijöiden palautekeskustelut järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Opiskelijat pääsevät oppimaan työelämätaitoja yritykseemme.

Esteettömyys on huomioitu huolehtimalla Pehkubaariin menevän tien kunnossapidosta, jolloin
bussi- ja taksiliikenne toimii. Näin oman auton käyttö vähenee vähentäen myös liikenteen
päästöjä. Tien kunnossapidosta on etua myös tien varrella oleville maan- ja metsänomistajille.

Digitaalisessa saavutettavuudessa olemme huomioineet, että olemme saavutettavissa
riippumatta asiakkaan toimintarajoitteista tai ominaisuuksista. Tuotteemme ja palvelumme
ovat varattavissa sekä puhelimitse että sähköpostitse. Ajantasaiset yhteystietomme ovat
löydettävissä omilta ja tahko.comin nettisivuilta sekä facebook – ja instagram –tileiltämme.
Haluamme tarjota luontoelämyksiä kaikille, joten näköalatorni on avoinna maisemien ihailua
varten myös silloin kuin Pehkubaari on suljettuna.

Otamme huomioon alueen muut toimijat ja paikalliset asukkaat osallistumalla alueen
kehittämiseen yhdessä ja tiedottamalla järjestämistämme tapahtumista.
Yhteistyökumppaneinamme toimivat samaa arvomaailmaa noudattavat tahot.

Yrityksemme sponsoroi urheilijoita sekä lahjoittaa joulukorttirahat hyväntekeväisyyteen.

https://www.tahko.com/
https://www.facebook.com/pehkubaari/
https://www.instagram.com/pehkubaariofficial/?hl=fi


Laatu ja turvallisuus

Toteutamme omavalvontaa säädösten mukaisesti, ja kaikilla elintarvikkeita käsittelevillä
työntekijöillämme on hygieniapassi.
Kaikki alkoholia tarjoilevat työntekijät ovat tietoisia alkoholilainsäädännöstä ja heillä on
alkoholipassi.

Meillä on työturvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, ja noudatamme elintarvike- ja alkoholilainsäädännön

mukaisia ohjeita.

Elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat elintarvikealan yrityksien toimintaa. Oiva-raportti on
tarkastuksista saatava, julkistettava asiakirja. Se kertoo kuluttajalle tarkastuksen aikana tehdyistä
havainnoista kuten yrityksen hygieenisestä tasosta ja tuotteiden turvallisuudesta.
Löydät Pehkubaarin Oiva-raportin tästä.

Meillä on ajantasaiset työturvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, ja henkilöstöä on perehdytetty
niiden mukaisesti.

Päivitämme ensiapuosaamisemme osallistumalla ensiapukurssille vuonna 2022.

Ohjeistamme asiakkaitamme kartan, opasteiden sekä neuvonnan avulla liikkumaan turvallisesti
alueella, esimerkiksi laskettelurinteissä. Ohjeistamme suksien käyttöön rinteissä kävelyn sijaan.

Toimintavarmuus poikkeusolosuhteissa on varmistettu esimerkiksi ottamalla ruokalistalle
annoksia, jotka pystytään valmistamaan ilman sähköä.

Seuraamme jatkuvasti toimintamme laadun tavoitteiden toteutumista.
Käsittelemme asiakaspalautteet ja otamme ne huomioon toimintamme kehittämisessä.

Kulttuurinen kestävyys

Tunnemme alueen historian, kulttuuri- ja ruokaperinteet, joita hyödynnämme myös
palveluissamme ja ruokatarjonnassamme.

Ruokalistaltamme löytyy mm. paikallisia juureksia, sieniä, viljoja, marjoja ja kalaa sekä perinteisiä
jälkiruokia, jotka ovat kuuluneet savolaiseen ruokavalioon jo satojen vuosien ajan. Tuemme
toiminnallamme paikallisten ruokaperinteiden säilymistä.

Kauniista kulttuurimaisemastamme pääsevät nauttimaan niin paikalliset asukkaat, asiakkaamme,
työntekijämme kuin alueella retkeilevätkin.

file:///C:/Users/Käyttäjä/AppData/Local/Temp/Pehkubaari 27.02.2020.pdf


Ilmastonmuutoksen torjuminen

Hankinnoissa käytämme elinkaariajattelua.
Suosimme tavaroiden ja materiaalien uusiokäyttöä, ja uutena hankitaan vain välttämätön. 
Käytämme aikaa kestäviä ja ekologisia materiaaleja kuten puuta.
Tarjoiluastioina käytämme mm. puulankkuja ja –lautoja. Emme käytä muoviastioita.

Hankinnoissamme käytämme mahdollisuuksien mukaan paikallisia, lähellä valmistettuja  tuotteita.
Ravintolassamme on tarjolla myös kasvissyöjille sopivia ruokavaihtoehtoja.

Kannustamme asiakkaitamme ja alueella vierailevia liikkumaan kävellen, pyöräillen tai käyttämään 
rinteen laelle kulkevaa bussi- tai taksikyytiä.

Seuraamme hävikin määrää, ja pyrimme vähentämään sitä.

Vastuullisuusviestintä

Nettisivuillamme viestimme asiakkaillemme toimipisteemme saavutettavuudesta julkisilla 
kulkuvälineillä, esteettömistä palveluista sekä kestävästä matkailusta kertomalla omista kestävän 
matkailun mukaisista toimenpiteistämme. 

Tämä vastuullisuusosio löytyy nettisivuiltamme myös englanniksi.

Ekokompassi-sertifikaatti myönnettiin Pehkubaarille 6. heinäkuuta 2021. Ekokompassi on 
yrityksille soveltuva ympäristöjärjestelmä, joka on kehitetty helpottamaan yritysten 
ympäristöasioiden hallintaa, ympäristövaikutusten arviointia sekä ympäristöjohtamista. Tieto 
sertifikaatin myöntämisestä löytyy myös verkkosivujemme etusivulta.

Taloudellinen kestävyys, kilpailukyky ja sitoutuminen

Olemme uusiutumiskykyinen yritys ja reagoimme nopeasti kysynnän vaihteluihin kehittämällä ja 
uudistamalla palveluitamme, tuotteitamme ja toimintaamme. Näin toimimalla yrityksemme säilyy 
myös tulevaisuudessa taloudellisesti kestävänä ja työllistävänä yrityksenä.

Meillä kestävän matkailun mukaisten toimenpiteiden omaksumista ja toteutumista koordinoi 
vastuuhenkilö, joka saa asiaan tarpeen mukaan koulutusta.
Meillä on kirjallinen kestävän kehityksen mukainen kehittämissuunnitelma.



SUSTAINABILITY

Generally

Sustainable tourism is a durable and profitable business, which pays attention to all
consequences to society.
Continuous development of more sustainable tourism is good for nature and the well-being of
those living, working, traveling in the area.

Slope restaurant Pehku got the Ekokompassi-certificate for

taking care of and developing environmental issues.

Companies in the Tahko area have done lots of work for sustainable tourism. They are aiming to
achieve Sustainable Travel Finland-sign created by Visit Finland.
Pehku is also committed to achieving it by the year 2024.

Pehku got the Ekokompassi-certificate on the 6th of July 2021 for taking care of and developing
environmental issues.
For more information about Ekokompassi click here.

Slope restaurant Pehku is a restaurant that is at the top of Tahko. The views over the Tahko area
are breathtaking. Close to the Pehku is also a panoramic sauna, that is heated on request.

One of the best values of the area is the surrounding and unique nature.
Responsibility is shown in our business by the way we respect environmental values.
To us, it means making sustainable and ecological decisions every day.
We are developing our operations and increasing awareness of our employees and customers.

Cooperation

We work closely with the other companies and participate in development activities in the Tahko
region by being active and involved in joint marketing.

We want to increase commonality by taking part in organizing various events.
We also participate in tourism events such as Matka Nordic Travel Fair and Skiexpo.

Regular morning coffee meetings for entrepreneurs are also one way to increase commonality
and update things with others.

https://ekokompassi.fi/briefly-in-english/


Ecology

Buildings and interiors are made of local materials in Pehku.
Recycled materials have been used partly in construction, such as used locks, windows, rocks.
They have been purchased from the surrounding area.

Wood has been felled from the Tahko slope for construction needs.

The construction principle has been to utilize local, ecological recycled materials and

to preserve original nature.

The buildings blend in well with the environment. And the construction principle has been to
preserve original nature. So the valuable traditional landscape preserves also in the future
allowing it to be enjoyed by locals, visitors and employees alike.

Furniture and decorations are mainly recycled products. We use materials like straws, old skis, or
old tools as decoration.

Reducing food loss and sorting waste is important to us.

We do everything we can to reduce food loss.
We make biscuits or bun pudding from our cinnamon buns. Dry bread is used as croutons.
We put the surplus meat and vegetables in the pastries, pies, or pizza.
So all the foodstuffs can be used.
We give our surplus food to communities.
Used cooking oil goes to a nearby farm for heating.

We have food alternatives also for vegetarians and vegans.
In our portions, we use local seasonal vegetables. Then they are at their freshest and best
without any extra energy consumption.
In the summer, we grow herbs for use in our restaurant.

We are sorting our waste correctly and guiding our customers in this.
We sort metals, glasses, bio waste, cardboard, plastic bottles.



Social sustainability and accessibility

We consider social sustainability by providing jobs for local people.
That for wellbeing increases and tax euros will also remain in our region.
We use local products and services. The mushrooms for example are supplied by a local person.

We provide jobs for local people, use local products, take care of our employees, and

availability of our services.

We take care of our employees and partners by treating them equally and being flexible according
to the individual stage of life.
We provide for our new employees` relevant orientation on the job description, recycling,
environmental issues, etc.
We offer our employees the opportunity to study.
We organize regular sports activities for our employees, and they have access to occupational
health services.
Feedback discussions for employees are also held twice a year.

Students are welcome in our company to learn the way of working.

Accessibility has been taken into consideration by taking care of the maintenance of the road to
Pehku. Then bus and taxi traffic work. And this reduces the need for your car, also reducing traffic
emissions. Road maintenance also benefits road and forest owners.

In digital accessibility, we have taken into consideration that we are accessible regardless of the
customers´ operational limitations or characteristics.
Our products and services can be booked both by phone and e-mail.
Our updated contact information can be found on our own and kuopiotahko.fi websites as well as
on our Facebook and Instagram accounts.
We want to offer nature experiences for everyone, so the observation tower is open for admiring
the scenery even when Pehku is closed.

We take into consideration other companies and locals by participating in the development of the
area and informing them about the events we organize.
Our partners are those who share the same values as we do.

Our company sponsors athletes and donates Christmas card money to charity.

https://www.kuopiotahko.fi/en/companies/slope-restaurant-pehku-en/
https://www.facebook.com/pehkubaari/
https://www.instagram.com/pehkubaariofficial/?hl=fi


Quality and safety

We carry out self-monitoring by following regulations, and all our food-handling employees 
have a hygiene passport.
All employees serving alcohol are aware of alcohol legislation and have an alcohol passport.

We have occupational safety and rescue plans and we follow food and alcohol legislation.

Food control authorities monitor the activities of food businesses.
The Oiva report is a document obtained from inspections and made public. It informs the 
consumer about the findings made during the inspection, such as the hygienic level of the 
company and the safety of the products.
You can find Pehku`s Oiva report here.

We have updated occupational safety and rescue plans and staff has been trained accordingly.

We will update our first aid skills by attending a first aid course in 2022.

We instruct our customers to navigate the area safely, for example on ski slopes, with the help 
of a map, signs and, advice. We direct customers to use skis on the slopes instead of walking.

Operational reliability in exceptional circumstances has been ensured, for example, by adding to 
the menu portions that can be prepared without electricity.

We constantly monitor the achievement of our quality objectives.
We process customer feedback and take it into account when developing our operations.

Cultural sustainability

We know the history, cultural and food traditions of the area, which we also utilize in our 
services and food offerings.

Our menu includes for example local roots, mushrooms, grains, berries and fish, as well as 
traditional desserts that have been part of the Eastern Finland diet for hundreds of years.
Through our activities, we support the preservation of local food traditions.

Our beautiful cultural landscape can be enjoyed by locals, customers, employees and hikers in 
the area.

file:///C:/Users/Käyttäjä/AppData/Local/Temp/Pehkubaari 27.02.2020.pdf
file:///C:/Users/Käyttäjä/AppData/Local/Temp/Pehkubaari%2027.02.2020.pdf


Combating climate change

We favor the reuse of goods and materials.  And only what is necessary is purchased as new.
We use time-resistant and ecological materials such as wood.
As serving dishes, we use for example wooden planks and boards. We don´t use plastic 
containers.

Whenever possible, we use locally made products in our purchases.

Our restaurant offers food options for vegetarians and vegans.

We encourage our customers and visitors to walk, cycle or use a bus or taxi ride to the top of the 
slope.

We monitor the amount of food loss purposing to reduce it.

Responsibility in communication

On our website, we communicate to customers about the accessibility, opportunity to use public 
transport, accessible services and, our measures in sustainable tourism. 

Ekokompassi´s certificate was granted to Pehku on July 6, 2021.
Ekokompassi is an environmental system suitable for companies, that has been developed to 
facilitate companies' environmental management and environmental impact assessment.
You can find the information about it also from the front page of our website.

Financial sustainability, competitiveness and commitment

We are a renewable company and respond quickly to fluctuations in demand by developing and 
innovating our services, products and operations. By doing so, our company will continue to be 
an economically sustainable and employing company in the future.

Our sustainable tourism measures are coordinated by a responsible person who receives 
education if necessary.

We have a written sustainable development plan.


