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Fazer Café -kahvilat palvelevat take away -noutopisteinä ja 
verkossa poikkeusaikana 
 
Fazer kantaa osana koko ravintola-alaa vastuunsa koronatilanteen 
hallitsemiseksi ja palvelee asiakkaitaan noutoperiaatteella sulkien 
samalla kahviloidensa asiakastilat Suomen hallituksen määräysten 
mukaisesti. Fazer Café -kahviloiden oma tilaa ja nouda -palvelu on 
käytössä laajennetulla valikoimalla. Tämän lisäksi Wolt-, Foodora- ja 
ResQ -sovellukset ovat asiakkaiden käytössä kaikissa niissä kahviloissa, 
joiden alueilla ne toimivat. Osa kahviloista on poikkeusaikana kiinni.  
 
Seuraavat Fazer Café -kahvilat ovat avoinna, ja palvelevat asiakkaita 
noutoruokapisteinä: Helsingissä Kluuvikatu 3, Kamppi, Lauttasaari, 
Munkkiniemi ja Töölö. Espoossa AINOA, Vantaalla Fazerila, Turussa Aurakatu 
ja Tampereella Hämeenkatu.  
 
Gateau-leipomomyymälät ovat avoinna normaalisti lukuun ottamatta Helsingin 
Forumia ja Asematunnelia, jotka ovat suljettuina 15.3.–5.4.2021 välisenä 
aikana. 

 
Turvallisuus ensin 
 
Kahvilassa sekä työntekijöiden että asiakkaiden turvallisuuteen on kiinnitetty 
erityistä huomioita. Turvallisesta asioinnista ohjeistetaan asiakkaita 
verkkosivuilla, uutiskirjeessä ja kahviloiden sisäänkäynnillä. Asiakaspolku on 
suunniteltu tarkasti ja turvavälit tarroitettu. Asiakkaita pyydetään käyttämään 
maskeja kahviloissa asioidessaan. Kassapisteen ja asiakkaiden väliin on 
asennettu suojapleksit, ja kontaktitonta maksua suositellaan. 
 
Laajentunut take away -valikoima ja herkulliset kakusta verkosta 
 
Tilaa ja nouda -verkkokaupan https://www.fazer.fi/takeaway  valikoima on 
laajentunut ja saatavilla kaikissa avoinna olevissa kahviloissa. Käytössä ovat 
myös Wolt-, Foodora- ja ResQ -sovellukset. Fazerin herkulliset kakut voi tilata 
helposti verkkokaupasta https://www.fazer.fi/fazer-cafe/kakut/ ja noutaa 
lähimmästä avoinna olevasta Fazer Café -kahvilasta. Myös Fazer Experience -
vierailukeskuksen Fazer Café Fazerila toimii take away -periaatteella arkisin 
klo 11–17. Valikoima ja tilaukset https://www.visitfazer.com/info/fazer-cafe/ 
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Seuraavat kahvilat ovat suljettu 8.3.-5.4.2021 välisenä aikana: 
-Citycenter 
-Forum 
-Itis 
-Sanomatalo 
-Stockman 8th Floor 
-Tripla 
 
Lue lisää Fazer Café -kahviloiden noutopalvelusta ja verkkokaupasta: 
 
https://www.fazer.fi/fazer-cafe/ 
https://www.fazer.fi/takeaway 
https://www.fazer.fi/fazer-cafe/kakut/ 
https://www.visitfazer.com/  
 
Lisätietoja: 
 
Toimitusjohtaja Miika Kostilainen, Fazer Retail Finland, 
miika.kostilainen@fazer.com, puh. +358 40 486 9832 
 
Fazerin mediapuhelin palvelee ma-pe klo 8-16 puh. +358 40 668 
2998, media@fazer.com   
 
Fazer-konserni 

Ruokaelämyksiin keskittyvänä yrityksenä Fazer mahdollistaa jokaiselle päivän 
parhaista hetkistä nauttimisen. Kun Karl Fazer avasi ensimmäisen konditoriansa 
Helsingin Kluuvikadulle vuonna 1891, hänen missionsa oli tehdä ruokaa, jolla on 
merkitys: tuottaa ilon hetkiä ihmisille ympärillään. Toteuttaakseen visionsa Kohti 
täydellisiä päiviä Fazer luo uusia makuja, perinteitä ja ruokaelämyksiä. Luottamalla 
vankkaan perintöönsä, kuluttajalähtöisyyteen ja innovaatioihin, Fazer kehittää 
tulevaisuuden vastuullisia ruokaratkaisuja. Haluamme ihmisten kokevan pohjoisen 
taian. Keskitymme kuluttajatuotteisiin. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja 
vientiä noin 40 maahan. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 1,1 miljardia 
euroa ja yrityksessä työskentelee lähes 8 500 henkeä. Fazer noudattaa 
liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK 
Global Compactin periaatteisiin. 

Northern Magic. Made Real. 
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