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Nämä kolme asiaa ovat pohjana vastuullisuustyöllemme.

Kestävä kehitys on meille sitä, että viemme yritystämme eteenpäin kiinnittämällä
erityistä huomiota vastuullisuuteen. GreenBookin laatimisen ja siitä tiedottamisen
myötä sitoudumme jatkuvasti ja järjestelmällisesti parantamaan toimintamme laatua
ja kestävyyttä. 

Haluamme edistää Lapin luonnon säilyttämistä puhtaana vähentämällä energian ja
veden kulutusta. Panostamme turvallisen ja aidosti kehittyvän ympäristön
luomiseen henkilöstöllemme ja vieraillemme. Kohdistamme hankintamme kotimaisiin
toimijoihin, tuemme paikallisen yhteisön kehitystä ja lisäämme vieraidemme
tietoisuutta ympäristön kunnioittamisesta.

Levin Alppitalojen GreenBook kertoo vastuullisuuden eteen tekemistämme asioista
ja tarjoaa sinulle mahdollisuuden tutustua kulissien takaiseen toimintaan. Perehdy
konkreettiseen ympäristötyöhömme sekä omiin mahdollisuuksiisi osallistua.
Jokaisen panos on yhtä tärkeä osa onnistumistamme. 

Vastuumme

Juulia Siikarla
T O I M I T U S J O H T A J A
L E V I N  A L P P I T A L O T
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Miten sinä 
voit osallistua 

s. 17

Veden ja energian kulutus

Loman Levillä kruunaa upea ja puhdas lappilainen luonto sekä sen komeat
maisemat. Haluamme säilyttää Lapin luonnon monimuotoisuuden myös seuraaville
sukupolville. Osa ympäristönsuojelua ja hiilijalanjäljen pienentämistä ovat tehokas
vedenhallinta ja huoneistojen energian kulutuksen vähentäminen sekä näistä
tiedottaminen vieraillemme. 

Huoneistojen energian kulutus muodostaa suuren osan yrityksemme
hiilijalanjäljestä. Siksi huoneistojen ympäristövaikutusten vähentämisessä olennaista
on keskittyä energiansäästöön, ja mahdollisuuksien mukaan, uusiutuvien
energiamuotojen hyödyntämiseen. Huoneistoissa energiaa kuluu muun muassa
lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen, kodinkoneisiin ja
valaistukseen.

Tehokas vesihuollon hallinta on osa ympäristön suojelua. Tavoitteemme on seurata
aktiivisesti veden kulutusta ja vähentää sitä merkittävästi. 
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Laskemalla huoneistojen lämpötiloja hiljaiseen aikaan.
Sammuttamalla turhat valot.
Varmistamalla, että ikkunat ovat kunnolla suljettu ja tiivisteet paikallaan.
Suosimalla energiaa säästäviä kodinkoneita.
Siirtymällä energiantehokkaiden polttimoiden ja led-valaistuksen käyttöön.
Käytössämme olevat pesuaineet, wc-paperit, talouspaperit, nestesaippuat,
konetiskiaineet sekä pyykinpesuaineet ovat ympäristömerkittyjä.
Olemme siirtyneet sähköisiin järjestelmiin suurimmassa osassa toiminnoistamme,
jolloin minimoimme paperin tuhlauksen.
Iso osa pesuhuoneistamme on käsitelty suomalaiselle likaahylkivällä ja
ekologisella Nanoksi-pinnoitteella sekä itsedesinfioituvalla Fotonit-
valokatalyysipinnoitteella, joiden avulla teemme tiloistamme ja kosketuspinnoista
helpommin puhtaana pidettäviä sekä hygieenisiä.  

SÄÄSTÄMME ENERGIAA
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Seuraamme veden kulutusta säännöllisesti viikkotasolla, jotta saamme
arvokasta tietoa ympäristökuormituksesta sekä havaitsemme mahdolliset
kulutuspiikit nopeasti. 
Seuraamme veden kulutusta myös suhteutettuna asiakasmääriin.
Liinavaatteiden vaihtopolitiikka perustuu vieraiden erityiseen pyyntöön
liinavaatteiden vaihdosta, joka auttaa vähentämään huomattavasti
vuodevaatteiden ja pyyhkeiden pesujen määrää. 
Huoneistoissa on Oraksen vettä säästävät automaattisuihkut. 
Puhtaanapidon henkilökunta on ohjeistettu tarkastamaan siivouksen yhteydessä
hanojen ja wc-istuinten asianmukainen toimivuus ja ilmoittamaan mahdolliset
poikkeamat huoltotöitä varten. 

VÄHENNÄMME VEDEN KULUTUSTA
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Lajittelu ja kierrätys
Jätehuolto on keskeinen tekijä ympäristövaikutusten vähentämisessä.
Huoneistoissa syntyy suuria määriä orgaanista ja muuta jätettä. Vähennämme
poltettavan jätteen kertymistä ja panostamaan jätteiden lajitteluun sekä
viestimme tästä vieraillemme. 

Jätteestä aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi toteutetamme
keskeisiä toimenpiteitä. 

Lajittelu
huoneistoissa 

s. 19
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Jätteiden vähentämistä ja uudelleenkäyttöä varten olemme tehneet
kierrätyssuunnitelman. 
Huoneistoissa on lajittelupisteet poltettavalle jätteelle, biojätteelle, kartongille,
pakkauslasille, muoville ja metallille. 
Huoneistojen ulkopuolella on keräysastiat edellä mainituille jätteille. 
Viestimme jätelajittelusta vieraillemme tehokkaasti. 
Kittilästä Hettulan lajitteluasemalta kaikki jäte lähtee eteenpäin
hyödynnettäväksi. 
Biojäte viedään Ouluun Gasumin biokaasulaitokselle.
Polttokelpoinen jäte Ruotsiin Geminorille, joka on johtava jätteiden
energiahyödyntämiseen, materiaalihyödyntämiseen sekä käsittelyyn
erikoistunut resurssienhallintayritys Pohjois-Euroopan alueella. 
Pahvit kierrätetään kierrätyslogistiikkaan erikoistuneen Transitarin kautta ja
paperit Encore Ympäristöpalveluiden kautta.
Puu haketetaan Kittilässä ja se menee Pohjaset:n kautta energiakäyttöön. 
Sekarakennusjäte lajitellaan myös Kittilässä Hettulan jäteasemalla. 
Ongelmajätteet kierrätetään asianmukaisesti esimerkiksi Fortumin kautta.

JÄTTEIDEN LAJITTELU JA KIERRÄTYS



09

Pienennämme tietoisesti käyttämiemme tuotteiden valmistamisesta
aiheutuvaa ympäristökuormitusta  kunnostamalla vanhoja kalusteita aina
mahdollisuuksien mukaan,     joko oman huoltohenkilöstön toimesta tai
käyttämällä paikallisen yhteistyökumppanin palveluita.
Käytämme on kotimaiset kestokulutustuotteet, mm saunan laudeliinat, tiskirätit
sekä siivousvälineet.
Vanhoja, mutta ehjiä kalusteita, joita emme halua enää pitää asiakaskäytössä,
kierrätämme joko paikallisesti Kittilän kunnan ja seurakunnan kautta vähä-
osaisille tai Kolarin helluntaiseurakunnan kautta kansainväliseen
humanitääriseen apuun, mm Baltianmaiden orpo- ja narkomaanikoteihin sekä
Ukrainan kriisialueille. 

VANHAN KIERRÄTTÄMINEN JA KESTOKULUTUSTUOTTEET 
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Tunnustukset
ympäristö-
työstämme

s. 29

Ostot ja alihankinnat
Huoneistomme huokuvat suomalaista laatua. Arvostamme kaltaisiamme
perheyrityksiä, joilta suurin osa hankinnoistamme tulee. Pyrimme ensisijaisesti ja
mahdollisuuksien mukaan käyttämään paikallisia kumppaneita ja toimittajia niin
palveluiden kuin fyysisten tuotteidenkin osalta. Käytämme sellaisia
yhteistyökumppaneita, joihin luotamme vastuullisuusasioissa. 

Arkkitehtuurissa ja sisustuksessa pyrimme valitsemaan käyttöön
ympäristöystävällisiä ja luonnonmateriaaleja. Valinnoissa ensisijalla ovat myös laatu ja
pitkäikäisyys. Näin vähennämme uusimisen tarvetta ja lyhyttä käyttöaikaa. Suosimme
tavarantoimittajia, jotka noudattavat tunnustettuja ympäristö- ja laatustandardeja
sekä sertifikaatteja. 

Hankintamme perustuvat aina todelliseen tarpeeseen vieraidemme viihtyvyydestä
tinkimättä.
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Sängyt ja vuodevaatteet: Hilding Anders Finland, Unikulma, Vormu
Kalusteet: Kustom, Design by Noronen, Pohjanmaan Kaluste
Tekstiilit: Lapuan Kankurit, Jokipiin Pellava, VM Carpet, Lennol,
Finlayson, Annala, Miiko Design
Keittiötarvikkeet: Iittala, Pentik, Pisa Design, Saana ja Olli, Piironki,
Kierti
Vierassaippuat: Hetkinen 
Lisäksi suomalaisten puuseppien valmistamia tuotteita

SISUSTUSHANKINNOISSA KÄYTETTYJÄ KOTIMAISIA BRÄNDEJÄ
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Huolto- ja rakennustyöt: Levin siivous ja huolto, Neljän Tuulen Siivous
ja Rakennus, Rakennusliike Helppi, RKL Jatkola, Laatoitus &
Saneerautyöt Jylhä, KTH Palvelut, Levin Maalauspalvelu, Siisti Pinta,
Lukkopalvelu Jaskan Rookki, Virmavirkut
LVI- ja sähkötyöt: LVI-Kaivola, As Sähkötekniikka, Levin Sähkö
Rakennustarvikkeet: RTV, Levin Rauta, K-Rauta Levi, Puusepänliike
Hangasvaara, RP-Keittiö, Lasi- ja levymyynti Halonen, Keminmaan
Lasi, Lapin Laude
Sisustussuunnittelu: Rakennus Rautio 

REMONTTI- JA RAKENNUSHANKKEISSA KÄYTETTYJÄ
URAKOITSIJOITA
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Kalusteet ja valaisimet: Tunturikaluste, Aada Sisustus, Veken
Kaluste, Kalustetoimi, Kaluste Heinoset, Valava, Sessak, Lumenlux
Muita: Import Numero 1, E.Ahlström, Raijan Kodinkone, Tekniset
Valokulma, Suunnittelutoimisto Sisusta 

SISUSTUSHANKINNOISSA KÄYTETTYJÄ PERHEYRITYKSINÄ
TOIMIVIA MAAHANTUOJIA

Tekniikka: Moder, Magic Cloud, Kittilän PC-Help, Wysiwyg
Brändityö ja markkinointi: Werklig, Arctic Angle Oy
Kirjanpito ja taloushallinto: Advis Account, Talousvahvistus 

SEKOITUS SUOMEN HUIPPUJA JA PAIKALLISOSAAMISTA
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Sosiaalinen vastuumme

Menestyksemme todellinen avain on huippuosaava tiimimme, jonka
tyytyväisyys on yhtä tärkeää kuin vieraidemme. Teemme kaikkemme
tarjotaksemme henkilöstöllemme innostavan yrityskulttuuriin. Tästä
syystä noudatamme suurta huolellisuutta heidän hyvinvoinnissa,
ammatillisessa kehittämisessään sekä kehittyvissä työtavoissa. 

Meille kunnia-asia on myös olla eturivissä vahvistamassa alueen
kilpailukykyä ja vetovoimaa. Markkinoimme ja kehitämme aluettamme ja
kohdettamme yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
Hyväntekeväisyystyötä pyrimme tekemään sekä paikallisesti että
kansallisesti.

Tasavertainen
kohtelu

s. 15
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Meille on itsestäänselvyys noudattaa voimassa olevia lakeja, sopimuksia ja muita
säännöksiä. Seuraamme viranomaisohjeistuksia ja muutamme toimintaamme niiden
pohjalta.
Perehdytämme ja koulutamme henkilöstöämme työsuhteen alussa ja sen koko aikana.
Vakuutamme henkilöstömme ja he kuuluvat yrityksemme työterveyshuollon piiriin.
Takaamme henkilöstöllemme turvallisen työympäristön.
Pyrimme parantamaan ympäristömme esteettömyyttä ja annamme myös asiakkaille
lisätietoa helppokulkuisista majoitusvaihtoehdoista.
Rohkaisemme henkilöstöämme seuraamaan päivittäistä työympäristöään ja
raportoimaan siinä ilmenneistä ongelmakohdista.
Käytössämme on itse kehittämämme bonusjärjestelmä avainhenkilöillemme.
Pyrimme olemaan joustavia työajoissa ja tarjoamaan myös etätyömahdollisuuksia.
Emme salli minkäänlaista häirintää tai syrjintää työyhteisössämme ja meillä on
nollatoleranssi kiusaamiselle sekä esim. työharjoittelijoiden huonolle kohtelulle.
Rekrytoinneissa noudatamme yhteisiä alan pelisääntöjä ja kohtelemme kaikkia
hakijoita tasavertaisesti.

HENKILÖSTÖ
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Osallistumme aktiivisesti Kideve Elinkeinopalveluiden järjestämiin
koulutustilaisuuksiin sekä kehityshankkeisiin kehittäen Kittilän kunnan aluetta ja
sen elinkeinoelämää. 
Osallistumme aktiivisesti alueen ympäristöä koskeviin hankkeisiin ja
kehittämisprojekteihin.
Olemme Visit Levin yhteismarkkinointiyritys, kantaen rahallisesti kortemme
kekoon alueen markkinointitoimiin ja myynninedistämiseen. 
Toimimme yhteistyökumppanina mm monessa alueella järjestettävässä
tapahtumassa tarjoamalla majoitusta järjestäjätahoille. 
Osallistumme vuosittain Levin ”Oman kylän siivoustalkoisiin”.
Olemme osallisena Levin Matkailu Oy:n (Visit Levi) hallituksessa. 

ALUEELLINEN VASTUU

Lahjoitamme vuosittain joulun aikaan rahaa joko paikalliseen tai kansalliseen
hyväntekeväisyyskohteeseen, minkä henkilöstömme saavat vuorotellen itse
valita. 
Tuemme nuorten urheiluseuroja Kittilässä sekä yrittäjiemme lapsuuden
maisemissa, maalaiskunnassa Pöytyällä. 

HYVÄNTEKEVÄISYYS
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Vieraiden osallistuminen

Tarjoamme vieraillemme mahdollisuuden ympärivuotiseen ja
ainutlaatuiseen lomailuun. Keräämme aktiivisesti palautetta, joka antaa
yrityksellemme mahdollisuuden parantaa kykyä vastata matkailijoiden
odotuksiin ja tarpeisiin sekä kehittää toimintojamme. 

Vieraidemme panos hiilijalanjäljen pienentämiseen loman aikana on
tärkeää muun muassa jätteiden lajittelulla, ja energian ja veden
kulutuksen sekä päästöjen vähentämisellä. Kannustamme vieraitamme
matkailemaan ympäristön puolesta seuraavien ohjeiden avulla. 

Vinkkejä
vihreään

lomailuun
s. 20
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Varmistathan, että vettä ei valu tarpeettomasti hanoista ja suihkuista. 
Ilmoitathan henkilökunnalle, mikäli huomaat hanojen tai putkien vuotavan.
Huomioithan, että astianpesukone on täynnä, ennen kuin laitat pesuohjelman päälle.
Hyödynnä koneiden lyhyitä, kylmempää pesuvettä käyttäviä ja eko-ohjelmia.
Lomasi aikana liinavaatteiden ja pyyhkeiden vaihdot sekä välisiivoukset toteutetaan
ainoastaan sinun pyynnöstäsi. 
Säästä energiaa sammuttamalla huoneiston valot lähtiessäsi.
Sammuta käyttämättömät ja valmiustilassa olevat laitteet huoneistossa.
Älä anna lämpimän saunan odottaa ja sammuta kiuas heti saunomisen jälkeen. 
Poista laturi pistorasiasta latauksen jälkeen.
Ethän jätä ikkunoita ja ovia auki pitkiksi ajoiksi. Huomioithan että huoneistojen
lämmitys on säädetty +20-22 asteeseen.
Liesituuletinta ei tarvitse pitää suurella teholla muuten, kun ruokaa laitettaessa. 

VEDEN JA ENERGIAN KULUTUKSEN VÄHENTÄMINEN
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Lajittele jätteet asianmukaisesti huoneistoissa oleviin erillisiin keräysastioihin:
pakkausmuovi, biojäte, kartonki, metalli, pakkauslasi sekä poltettava jäte.
Oma kierrätyspisteemme on osoitteessa Hissitie 13, kelomökkien pihapiirissä.
Poltettavan jätteen keräyspiste (harmaa keräysastia) sijaitsee Hissitie 15:n
parkkialueella.
Voit kierrättää lajitellun jätteen myös Levin muilla ekopisteillä.

JÄTTEIDEN LAJITTELU & KIERRÄTYSPISTE

Levin Alppitalot sijaitsee lähellä kaikkea, Levin keskuksessa. Lomailuun et
välttämättä tarvitse lainkaan omaa autoa, jolloin hiilidioksidipäästöt pienenevät.
Suosi talvella kulkemiseen alueen Skibussia.
Vuokraa alueen vuokraamoista ilmainen kyläpyörä kesällä tai syksyllä, jolloin
matkat taittuvat ekologisesti.
Matkusta Leville julkisilla kulkuneuvoilla. Kolarin ja Rovaniemen rautatieasemilta
sekä Kittilän lentokentältä on bussiyhteydet Levin keskukseen. 

VÄHENNÄ PÄÄSTÖJÄ
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Suosi hanavettä juomiseen.
Suosi paikallista ostoksilla ja syödessä. Ostamalla paikallisia tuotteita ja
palveluita tuet alueemme elinvoimaisuutta ja vähennät kuljetuksia.
Tue alueen ympärivuotisuutta matkustamalla myös korkeiden
sesonkien ulkopuolella.

VINKKEJÄ VIHREÄÄN LOMAILUUN
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Ympäristö ja luontokohteet

Koe nämä
Levin 

lomalla
s. 26

Levi on ympärivuotinen lomakohde ja unohtumattomia elämyksiä on
tarjolla vuoden jokaisena päivänä. Olitpa sitten kiinnostunut eläimistä,
revontulista, vauhtilajeista, hyvinvoinnista tai luonnossa liikkumisesta,
löydät taatusti mielenkiintoista tekemistä lomallesi. 

Luonnossa liikkuvia asiakkaitamme kannustamme kunnioittamaan luontoa,
pitämään lemmikit kytkettynä, suosimaan merkittyjä reittejä ja olemaan
roskaamatta. Patikointi ja pyöräily ovat hyötyliikuntaa parhaimmillaan ja
samalla pääsee havainnoimaan alueen monipuolista luontoa
kiireettömästi. Levillä on lähireittejä sekä vaihtelevia polkuja eritasoisille
liikkujille.
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Esteetön Huippupolku Levin huipulla 0,5 km
Levitunturin puurajassa kiertävä Jääkausipolku 10 km
Kätkätunturin kiertävä ja huiputtava Rykimäpolku 13 km
Entisaikojen eloa- polku Levitunturin ympäri 18 km
Leviltä löydät myös huolletut talvikävelypolut
Lähtöpisteet Levin keskustasta ja Levin Alppitalojen läheisyydestä.
Sähköisistä ja ilmaisista reittikartoista löydät ajantasaiset tiedot hiihto-,
patikointi-, lumikenkäily- ja pyöräreiteistä.
Reittien kunnossapitoa voi tukea ostamalla perinteisen reittikartan
esimerkiksi Levin Matkailuneuvonnasta.

PATIKOINTI LEVILLÄ

https://www.outdooractive.com/fi/route/retkeily/lappi/jaeaekausi-geologinen-polku-levitunturissa/35904881/
https://www.outdooractive.com/fi/route/retkeily/levi-ja-kittilae/rykimaepolku-kaetkaetunturi-levi/36405786/
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Pyöräilyä voi harrastaa Levillä ympäri vuoden.
Vuokraamopalveluita on tarjolla niin kesällä kuin talvella, mm Elan Ski
Shop & Rental, Zero Point, Activity & Bike Park ja Hill Ski Rent.
Kesällä ja syksyllä Levin katukuva täyttyy vihreistä ja ilmaisista
kyläpyöristä – oman kyläpyörän voi napata käyttöön esimerkiksi Zero
Point vuokraamolta. 

PYÖRÄILY

Saamelaismuseo Samiland esittelee Euroopan Unionin ainoan
alkuperäiskansan eli saamelaisten historiaa ja nykypäivää.
Reidar Särestöniemen taidemuseo ja ateljee sijaitsevat Kittilän Kaukosessa.
Einari Junttilan taidemuseo on Kittilän keskustassa.
Taiteilija Reijo Raekallion galleria on Pöntsössä.
Kotiseutumuseo Vaaranmikkola on Kittilän Pakatissa.
Taiteilija Kalervo Palsan kotitalo ja Getsemane–ateljee ovat Kittilän
keskustassa.

KULTTUURI
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LÄHIALUEEN KOHTEITA

Aakenustunturi ja sen laet
Aakenustunturi (565m) on pitkä hevosenkengänmuotoinen erämainen tunturi Levin ja
Ylläksen välissä. Voit löytää 1. maailmansodan aikaisen Junkers JU52 lentokoneen
hylyn. Aakenuksen ympäristöstä löydät useita vaihtelevia reittejä kuten Moloslaen ja
Vareslaen kierrokset.

Haavepalo Totovaarassa
Haavepalo (380m) on Kittilän puolella sijaitsevan Iso-Totovaaran laki, josta avautuu
maisema Yllästunturille, jonka vieressä kohoaa Ylläksen muut tunturit: Kellostapuli,
Kesänki, Lainio ja Pyhätunturi. Haavepalon päällä on kota ja tulistelupaikka eväiden
nauttimiseen.

Särkitunturi
Särkitunturi (492m) on helposti saavutettava ja helppokulkuinen retkikohde ja soveltuu
hyvin lapsiperheille. Sorastetun luontopolun puolivälissä on tulentekopaikka ja kota.
Tunturin päällä voi pulahtaa jääkylmään tunturijärveen. Tunturin laelta näet kaikki
Tunturi-Lapin tunturit. Pallaksen suuntaan avautuva näkymä on valittu Suomen
kansallismaisemaksi ja se on ikuistettu myös postimerkkiin.



Sammaltunturi
Hengitä maailman puhtainta ilmaa. 566m korkeaan Sammaltunturiin on
helppokulkuinen sorastettu tiepohja ja tunturin päällä on Ilmatieteenlaitoksen
tutkimusasema. 

Taivaskero
Kiipeä Pallaksen korkeimmalle tunturille Taivaskerolle (809m), jossa sytytettiin
olympiatuli vuonna 1952. Reitti alkaa Pallastunturin luontokeskukselta ja lyhyen
taivalluksen jälkeen voi istahtaa vanhan porokämpän portaille ja ihailemaan
tunturimaisemaa. Polku jyrkkenee ja jatkaa nousua reitin puolivälissä kohoavalle
rakkakivikkoiselle tunturin laelle. Ylhäältä avautuvat näkymät kaikkiin ilmansuuntiin.

Lommoltunturi 
Vähemmän vierailtu Lommoltunturi (574m) kohoaa Pallaksen tuntureiden vieressä.
Tunturilla on kaksi lakea, Ylilaki ja Alalaki, joiden välissä on kuru ja tunturijärviä.
Maisemat avautuvat Pallakselle, viereisille Keimiö- ja Sammaltunturille sekä
Pyhäjärvelle.

Taatsin seita ja Taatsinkirkko
Kittilän Pokan kylässä, Taatsijärven rotkomaisessa luoteisosassa kohoavat mahtavat
Taatsin seitakivi ja melkein pystysuora kallioseinämä, Taatsinkirkko. Seita on ollut
saamelaisille tärkeä pyhä paikka. Seidan juurelle johtaa lyhyt, vaativa polku sekä
portaat levähdys- ja näköalatasanteineen.
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VIERAILUKOHTEITA JA PÄIVÄRETKIÄ
 

Korkeaniemen Laavu Immeljärvellä 4 km
Joulupukin mökki Levin rinteillä 7 km

Arktinen Elämyspuisto Arcandia 10 km
Ruoppakönkään kalliomuodostelmat 23 km

Arctic Sauna World Jerisjärvellä 42 km
Lainio Snow Village 50 km

Pallas-Yllästunturin Kansallispuisto 55 km (Pallastunturi)
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Tavoitteemme

Pyrimme aktiivisesti vähentämään veden ja energian kulutusta,
minimoimaan jätteen syntymistä sekä parantamaan sen lajittelua.
Toiminnassamme keräämme tietoa hiilijalanjäljestämme ja laskurin
avulla pyrimme pienentämään jälkeämme vuosittain vähintään 5 %.  

Jaamme tietoa koko Levin alueen ympäristötyöstä ja vinkkejä
luonnon säästämiseksi.
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Teemme yrityksellemme päivitetyn turvallisuussuunnitelman, joka sisältää
pelastussuunnitelman ja riskianalyysin. 
Käytämme apuna yrityksen edellisiä turvallisuussuunnitelmia.
Tunnistamme sekä arvioimme yhdessä henkilöstön kanssa mahdolliset riskit ja
niiden seuraamukset työympäristössä.

Kierrätys- ja lajittelutoiminnan kehittäminen alueella ja Levin Alppitaloilla suoritetaan
päivittäin työn ohella. 
Seuraamme asiakkaiden toimintaa kierrätyksen suhteen ja ohjaamme sitä
parempaan suuntaan. 

Osallistumme alueelliseen Sustainable Travel Finland (STF) 

Osallistumme kestävän kehityksen kehittämispolkuun, joka edistää kestävää
matkailua alueellamme.
Osallistumme Levin matkailualueen tulevaisuustyöhön. 

SEURAAVAT KEHITYSKOHTEET

Turvallisuus

Kierrätys ja lajittelu

Kehittäminen

 -sertifikaattiohjelmaan
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SERTIFIKAATIT

GreenKey
GreenKey sertifikaatin saanut yritys sitoutuu jatkuvaan kehittämiseen ja käyttää
taloudellisia resursseja tavalla, joka edistää ympäristö- ja sosiaalista kestävyyttä
sekä varmistaa liiketoiminnan taloudellisen kannattavuuden pitkällä aikavälillä.

Olemme saaneet GreenKey-sertifikaatin 06/2022.

Sustainable Travel Finland
STF tarjoaa yrityksille ja destinaatioille konkreettisen kestävän matkailun
työkalupakin ja auttaa kestävien toimenpiteiden sekä valintojen omaksumista
yrityksen arjessa.

Jatkamme kehitystyötä STF-sertifikaatin saamiseksi.
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