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Ympäristöystävällinen BEST WESTERN PLUS Hotel Haaga
starttaa uuteen vuoteen Green Key -hotellina
BEST WESTERN PLUS Hotel Haaga on saanut kansainvälisen matkailualan Green Key -ympäristösertifikaatin.
Green Key on maailmanlaajuinen ympäristöohjelma ja -sertifikaatti, jonka on saanut jo noin 2.400 kohdetta
51 eri maassa. Green Key -merkin saanut hotelli on sitoutunut ympäristötietoisuuden kasvattamiseen ja
majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen muun muassa energian- ja vedenkäyttöä
tehostamalla.
Hotelli Haaga on tehnyt vahvaa ympäristötyötä jo vuosia ja pyrkii noudattaman ympäristöä säästävää linjaa
kaikissa toiminnoissaan. Green Key -ohjelman kautta hotelli kasvattaa ympäristötyönsä näkyvyyttä asiakkaille
ja sidosryhmille.
- Valitsimme Green Keyn sen kansainvälisen tunnettuuden vuoksi. Asiakaskuntamme on erittäin kansainvälistä
ja sen vuoksi meille oli luontevaa hakea ympäristösertifikaattia, joka toimii maailmanlaajuisesti ja jonka
asiakkaamme tunnistavat, kertoo hotellipäällikkö Osmo Suominen.
- On ilo saada Hotelli Haaga mukaan Green Key -ohjelmaan. Hotelli Haaga on erinomainen esimerkki siitä
miten hotelli voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Heidän ympäristöpolitiikkansa linjaa hankinnoissa
ensisijaisiksi valinnoiksi ympäristömerkityt ja ekologiset tuotteet. Lisäksi he painottavat
kumppanivalinnoissaan ympäristötietoisia toimittajia ja palveluntarjoajia, jotka haluavat kehittää tehokkaita,
ekologisia ratkaisuja. Näin he edistävät ympäristömyönteisyyttä koko toimintaympäristössään, kuvaa Green
Key -ohjelmapäällikkö Marketta Viljasaari.
Hyvänä käytännön esimerkkinä ympäristöinnovaatioita edistävistä kumppanuuksista on Hotelli Haagan tiloissa
toimiva kuntosali, Fit24 Haaga. Kuntosali tarjoaa vihreään ajatteluun perustuvan uusimman
kuntosaliteknologian, jossa kuntoilija tuottaa itse energiaa ja auttaa näin vähentämään CO2-päästöjä.
Kuntosalilaitteet kierrättävät kuntoilijan tuottaman energian laitteiden käyttöenergiaksi ja tarvittaessa
ylimääräinen energia voidaan siirtää talteen.
- Haluamme tarjota asiakkaillemme monipuolisia palveluja ja näyttää samalla, että ympäristöystävällisessä
hotellissa myös lisäpalvelujen valinnassa voi painottaa ympäristöystävällisyyttä, kertoo hotellipäällikkö Osmo
Suominen.
Lisätietoja:
Osmo Suominen, hotellipäällikkö, BEST WESTERN PLUS Hotel Haaga,
P. 050 666 82, email: osmo.suominen@hotelhaaga.fi, www.hotelhaaga.fi
Marketta Viljasaari, Green Key -ohjelmapäällikkö, Suomen Ympäristökasvatus Oy,
P. 045 600 9250, email: marketta.viljasaari@ymparistokasvatus.fi, www.greenkey.fi

BEST WESTERN PLUS Hotel Haaga on monipuolisten palveluiden ja hyvän olon hotelli Helsingin Haagassa.
Hotellissa on 122 viihtyisää huonetta, juhlatilat isompiinkin tilaisuuksiin sekä laaja valikoima kokoustiloja jopa
240 hengelle. Hotelli tarjoaa myös Day Spa-palveluita saman katon alla, jossa toimii liikuntapalveluita tarjoava
Fit24-kuntoklubi, kauneushoitola, tammikuussa 2016 avattava YogaAngel-joogastudio sekä sauna- ja uimaallasosasto. Ravintola Central Park hotellin toisessa kerroksessa palvelee aamusta iltaan. www.hotelhaaga.fi
Green Key -ohjelma on kansainvälisen ympäristökasvatussäätiön FEE:n (Foundation for Environmental
Education) hallinnoima matkailualan ympäristösertifikaatti, jonka on saanut jo yli 2.400 kohdetta 50 maassa.
Suomessa merkit myöntää Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry:n kokonaan omistama Suomen
Ympäristökasvatus Oy, joka on yhteiskunnallinen yritys. Green Key -merkin saanut kohde noudattaa Green Key
-kriteeristöä, mikä tarkoittaa sitoutumista muun muassa henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden
kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen
pienentämiseen. www.greenkey.fi
Green Key- kriteeristö: http://greenkey.fi/?page_id=22

Kuvateksti: BEST WESTERN PLUS Hotel Haagan Green Key -sertifikaatin vastaanottivat hotellipäällikkö Osmo
Suominen ja hotellinjohtaja Päivi Laine.

