Ympäristöohjelma

SaimaaHoliday on sitoutunut pitkäjänteiseen, luontoarvoja
kunnioittavaan ja kannattavaan toimintaan
Yhteisenä periaatteenamme on ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden
yhteensovittaminen. Toimintamme kehittäminen perustuu SaimaaHoliday yritysten yhteisiin
arvoihin ja jokaisen henkilökohtaiseen vastuuseen ympäristöasioiden jatkuvasta parantamisesta.
Meidän merkittävimmät ympäristönäkökohdat liittyvät ympäristökuormitukseen, luonnossa
liikkumiseen ja yhteisöllisyyteen. SaimaaHoliday liiketoimintastrategia, arvot ja
ympäristönäkökohdat arvioidaan vuosittain.
Saimaaholiday:lle on myönnetty Joutsenmerkki vaatimustasolla 4.5, tuoteryhmässä
hotellit, ravintolat ja kongressikeskukset. Joutsenmerkki asettaa eri kriteerejä eri
liiketoiminnan osille. Vaatimukset kattavat liiketoiminnan toimitusketjusta
jätehuoltoon asti. Joutsenmerkin myöntää kolmas osapuoli. Ympäristömerkintä Oy
on tehnyt tarkastuskäynnin ja hyväksynyt Saimaaholiday:n
ympäristöhuoltokäytännöt. Joutsenmerkkiä ylläpidetään vähintään kerran vuodessa
Saimaaholiday:n puolesta ja mahdolliset muutokset ilmoitetaan
Joutsenmerkkihakemuksessa.
1- Ympäristökuormitus
1.1.

Sähkö ja vesi

Energiankulutus on yksi suurimmista ympäristökuormituksista toiminnassamme. Olemme
sitoutuneet vähentämään energiankulutusta ja pyrimme käyttämään uusiutuvia energianlähteitä.
Suurin osassa SaimaaHoliday:n rakennuskannassa on käytössä maalämpöä. Muissa toimitiloissa
selvitämme mahdollisuuksia ottaa käyttöön uusiutuvia energianlähteitä. Kaikissa huviloissa on
varaavat takat. Kaikki SaimaaHoliday kohteet käyttävät ekosähköä. Etsimme jatkuvasti veden,
energian ja lämmön säästämiskohteita. Ympäristömerkintä Oy on tarkastanut Saimaaholiday:n
tilat ja hyväksynyt energian tuotantotapamme ja energiaa käyttävät laitteistomme
1.2.

Jäte ja puhdistusaineet

Pyrimme vähentämään jätemääriä. Vältämme, jos mahdollista, yksittäispakattuja tai
kertakäyttötuotteita. Kaikessa toiminnassa huolehdimme siitä, että jätteestä ei aiheudu vaaraa tai
haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteet lajitellaan tarkasti ja esim. Oravissa olemme
investoineet omaan jätelajittelupisteeseen missä otamme vastaan myös kylän asukkaiden
talousjätettä. Toimitamme jätteen järjestettyyn jätehuoltoon noudattaen ao. kuntien ohjeita ja
määräyksiä. Luovutamme jätteen vain jätelaissa tarkoitetussa hyväksymismenettelyssä
hyväksytylle tai ilmoitetulle vastaanottajalle. Käytämme joutsenmerkittyjä pesuaineita.
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1.3. Kuljetus
Käytämme julkista liikennettä jos mahdollista ja neuvomme asiakkaita miten saapua meidän
kohteisiin julkisilla kulkuvälineillä. Suosimme myös kimppakyytejä.
Näin Sinä voit vaikuttaa kun majoitut meillä:
-

-

Vältä turhaa sähkön käyttöä! Esimerkiksi sammuta valot kun poistut huoneesta, älä pidä
saunakiuas päällä tarpeettomasti. Älä lämmitä taloa liikaa, sopiva sisälämpötila on + 18 °C
makuuhuoneissa ja + 20-22 °C oleskelutiloissa.
Vedenkulutus: Älä turhaan juoksuta vettä ja pese täysiä koneellisia astioita ja pyykkiä
Jätteiden lajittelu: Jokaisella majoituskohteella on lajittelupiste, huonekansioista löytyy lisää
tietoa jätelajittelusta. Kyläkauppa ottaa vastaan pantilliset pullot ja tölkit.

2- Luonnossa liikkuminen ja Saimaan norppa
SaimaaHolidayssa järviluontoretket toteutetaan norppa-alueella, siksi on tärkeää, että
ohjelmamme ovat ehdottoman norppaystävällisiä!
Suosimme luonnollista liikkumista ilman moottoreita: melontaa, soutua, kävelyä,
luistelua, hiihtoa, lumikenkäilyä, jne … Ohjelmapalveluissa ja huoltotyössä käytämme
myös moottoriajoneuvoja, kaikki koneet ovat savuttomia ja hiljaisia
nelitahtimoottoreita.
Kesällä
Kalastamme vain aktiivivälinein (uistelu, heittokalastus ja onginta). Norpparetkillä kiikaroimme
lepokivillä olevia norppia niin kaukaa, että norppa jää lähtömme jälkeen kivelle köllimään. Norppa
ym retkillä suosimme hiljaista tyhjäkäyntinopeutta, jolloin luonnonrauha ei häiriinny ja katseluun
jää aikaa. Emme rantaudu paikoissa, jotka tiedämme norpan lepopaikoiksi.
Talvella
Kaikki liikkuminen jäällä tapahtuu ennalta merkityillä reiteillä (luistelu, hiihto ja kelkkaurat), jolloin
norpat saavat mahdollisimman hyvän pesimärauhan. Kaikki kelkkailu toteutetaan oppaan johdolla.
Suositaan rekikuljetuksia (vetokelkka + 8 hengen reki). Emme vuokraa moottorikelkkoja.
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3- Yhteistyö, yhteisöllisyys ja paikallinen kulttuuri
Haluamme edistää yhteistyötä, ihmisten hyvinvointia ja kyläyhteisön positiivisen hengen
säilyttämistä. Pyrimme ylläpitämään paikallista kulttuuriperintöä ja suosimaan lähiruokaa.
Käytämme ensisijaisesti toimittajia jotka tuottavat tuotteensa paikallisesti ja kestävästi.

Ohjeet asiakkaille:

-

Kunnioita jokamiehen oikeuksia ja velvollisuuksia. Hyödynnä mielellään luonnon antimia
mutta ethän marjasta-, sienestä tai kalasta liian lähellä asumusta, pidä vähintään 200-300
metrin välimatkaa. Tämä koskee myös vesillä liikkumista, älä melo tai kalasta yksityisten
laitureiden läheisyydessä.

4- Toiminta kansallispuistoissa

Meillä on yhteistyösopimus Metsähallituksen kanssa ja olemme sitoutuneet Metsähallituksen kestävän luontomatkailun periaatteisiin, jotka ovat:
1.

luontoarvot säilyvät ja toiminta edistää luonnon suojelua

2.

ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän

3.

arvostetaan paikallista kulttuuria ja perinteitä

4.

asiakkaiden arvostus ja tietämys luonnosta ja kulttuurista lisääntyvät

5.

asiakkaiden mahdollisuudet luonnossa virkistymiseen paranevat

6.

asiakkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi vahvistuvat

7.

vaikutetaan myönteisesti paikalliseen talouteen ja työllisyyteen

8.

viestintä ja markkinointi ovat laadukasta ja vastuullista

9.

toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä
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