
• Käytämme EKOenergiaa 
• Valaistuksessa käytämme ensisijaisesti LED- tai energiasäästölamppuja
• Pesuaineemme saniteettitiloissa ja asiakaskeittiöissä ovat ympäristömerkittyjä 
   ja eläinkokeettomia
• WC-, käsi-, talous-, toimisto- ja painopaperimme ovat ympäristömerkittyjä
• Vaihdamme liinavaatteet ja pyyhkeet asiakkaan pyynnöstä
• Yleisissä tiloissamme on kirjojen kierrätyspiste
• Vuokraamme polkupyöriä / toimimme yhteistyössä paikallisen polkupyörä-
   vuokraamon kanssa

+ Jos hostellissa tarjolla alla mainittuja:

• Tarjoamme luomu- / Reilun kaupan kahvia ja teetä
• Tarjoamme kasvisruokaa ja suosimme ruokatarjoilussa lähi/luomutuotteita

MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ?
• Sammuttaa valot ja sähkölaitteet huoneesta poistuessasi
• Käyttää vettä vain sen verran kuin tarvitset
• Juoda hanavettä pulloveden sijaan
• Ilmoittaa henkilökunnalle, mikäli huomaat vesihanan tai wc-säiliön vuotavan
• Minimoida jätteiden määrän
• Lajitella jätteet 
• Jättää käytetyt paristot vastaanottoomme
• Käyttää julkisia kulkuvälineitä aina kun mahdollista ja tutustua lähialueen 
   nähtävyyksiin pyöräillen ja kävellen
• Suosia portaita
• Suosia paikallisia palveluita
• Lahjoittaa jo lukemasi kirjat kiertoon kirjanvaihtopisteeseemme

OLEMME 
LUONTO-LIITON 
SUOSITTELEMA 
HOSTELLI



KRITEERIT, JOIHIN HOSTELLIN ON SITOUDUTTAVA 
ENNEN SUOSITTELUN SAANTIA:

ENERGIA
Käytämme EKOenergia-merkittyä sähköä (www.ekoenergy.org).

Käytämme valaistuksessamme energiansäästö- tai LED-lamppuja ja / tai uusimme lamput energiansäästö- tai LED-lampuiksi aina kun 
mahdollista.

VESI
Hostellissamme on vettä säästävät hanat, suihkut ja WC-istuimet ja / tai hankimme vettä säästäviä hanoja, suihkuja ja WC-istuimia 
sitä mukaa kun uusimme vanhoja.

Emme vaihda asiakkaan lakanoita ja pyyhkeitä päivittäin, paitsi jos asiakas niin erikseen pyytää.

LIIKKUMINEN
Vuokraamme polkupyöriä tai teemme yhteistyötä paikallisen polkupyörävuokraamon kanssa.

PAPERIT
Käyttämämme WC-, talous-, talous- ja mahdolliset käsipaperit ovat ympäristömerkittyjä.

Toimistopaperimme ja painotuotteemme ovat ympäristömerkittyjä.

PESUAINEET
Asiakkaidemme käytössä olevat pesuaineet saniteettitiloissa ja asiakaskeittiössä ovat eläinkokeettomia ja ympäristömerkittyjä.

Suosimme eläinkokeettomia ja ympäristömerkittyjä pesuaineita siivouksessa.

Siivouksemme on ulkoistettu, mutta ohjeistamme palveluntarjoajaa käyttämään eläinkokeettomia ja ympäristömerkittyjä 
pesuaineita ja annamme ekologisille pesuaineille painoarvoa jo palveluntarjoajan valintavaiheessa.

RUOKA (jos tarjolla)
Asiakkaillamme on ilman erillistä pyyntöä aina tarjolla myös kasvisruokavaihtoehto (sisältää vain kasvisperäisiä raaka-aineita).

Kahvista, teestä ja virvoitusjuomista löytyy myös Reilun kaupan tai luomuvaihtoehto.

Suosimme ruokatarjoilussa luomutuotteita/paikallisia raaka-aineita ja kerromme niistä asiakkaalle.

Jos myynnissä on juomia/hedelmiä tms., on tarjolla myös kotimainen/paikallinen/luomu- tai Reilun kaupan vaihtoehto.

JÄTE
Lajittelemme jätteet jätelain ja kunnallisen jätehuoltomääräysten mukaisesti.

KIRJASTO
Asiakkaidemme käytössä on kirjojen kierrätyspiste. 

VIESTINTÄ
Huonekansiomme sisältävät tietoa, miten hostellissa voi yöpyä ekologisesti ja mitä hostelli asian eteen tekee (valmiin perus-
materiaalin saa Hostellijärjestöltä).

Kerromme asiakkaille, miten hostelliin pääsee julkisilla kulkuvälineillä 
(esim. nettisivuilla ohjeistukset) ja vastaanotostamme saa tietoa 
kulkuvälineiden aikatauluista.

Merkitsemme ruokatarjoilun tuotteet asiakkaiden 
informoimiseksi (vegaani, kasvis, luomu, 
paikallinen tuote ym.) 

Vastaanotossamme on esillä Luonto-Liiton 
esitteitä (suomi ja englanti).

LISÄTIETOA:
www.motiva.fi
www.ekoenergy.org


