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hotelliketju,
jonka toimintaa
ajavat ympäristöystävälliset
valinnat
GreenStar on Suomen ensimmäinen hiilineutraali hotelliketju ja sen toiminta nojaa ekologisiin ja edullisiin hotelliöihin. Meille on tärkeää huomioida ympäristövaikutukset
aina suunnittelusta jokaiseen yksityiskohtaan asti. Ihmiset
haluavat matkustaa tulevaisuudessakin, joten on meidän
tehtävämme tehdä siitä vastuullisempaa.
Kantava ajatus oli perustaa hotelliketju, jossa sisäänrakennetulla ekologisuudella säästettäisiin sekä ympäristöä että
kustannuksia. Näin voimme tarjota vieraillemme laadukkaan ja fiksusti kustannustehokkaan majoituspalvelun
suomalaisessa kaupunkikeskustassa.

Vastuullisuus näkyy
kaikissa valinnoissamme –
ympäristöystävällisillä ratkaisuilla
säästämme ympäristöä ja
kustannuksia.

GREENSTAR HOTELS LYHYESTI

VAKUUTTAVASTI VASTUULLINEN
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Toimitusjohtajan
katsaus
Vuosi 2021 on ollut GreenStarille dialogin vuosi. Jo kahden vuoden ajan matkailuala on ollut yksi vaikeimmin
kärsineistä pandemiatilanteen vuoksi. Olemme lisänneet
dialogia niin päättäjien kuin asiakkaidemme kanssa
viedäksemme hotellialan terveisiä eteenpäin ja rakentaneet vieraidemme luottamusta turvalliseen matkailuun.
Pakon edessä hotelliketjumme on pystynyt poikkeuksellisen nopeasti muokkaamaan liiketoimintakonsepteja ja
kokeilemaan rohkeasti uusia ideoita, jotta resurssit olisivat
mahdollisimman kestävästi käytössä. Vuorovaikutuksessa
asiakkaidemme kanssa olemme saaneet mahdollisuuden
palata juurillemme ja keskittyä pyrkimyksiin kohti entistä
vastuullisempaa hotellimajoitusta.
Kumppanuus on noussut kantavaksi teemaksi vuodelle
2021. Olemme toimineet esimerkiksi ENO-ympäristöverkkokoulun kanssa, mutta myös solmineet uusia sopimuksia
Lassila & Tikanojan kanssa. Arvostamme kumppaneitamme ja olemme ylpeydellä kehittäneet yhteistoimintaa
entistä tiiviimmiksi.

Pääsimme mukaan Business Finlandin tuotekehityshankkeeseen, jonka avulla olemme kehittäneet oman, uuden
ohjelmistoarkkitehtuurin, jotta voimme kestävästi olla
omavaraisia ja joustavia. Halusimme järjestelmän avulla
kehittää vastuullisuusviestintää, jotta asiakkaat saavat
läpinäkyvämmin tietoa ympäristöteoistamme.

”Vuonna 2021 GreenStarin konsepti
on valmiimpi kuin koskaan.”
Vuonna 2021 GreenStarin konsepti on valmiimpi kuin koskaan – se on monen asian summa. Olemme panostaneet
tehokkuuteen ja selkeyteen kehittääksemme asiakaspolkua ja nyt meillä on näkemys siitä, mihin suuntaan olemme tulevaisuudessa menossa. Haluamme jatkossakin oppia lisää energiansäästämisestä ja kestävästä kehityksestä
sekä tehdä toiminnastamme entistä vastuullisempaa.
Vuosi 2021 oli välivuosi hotelliketjun laajentumisen osalta,
mutta GreenStar teki merkittäviä harppauksia tuotekehityksen ja konseptin terävöittämisessä. Dialogin merkitys
kasvaa niin vastuullisuusviestintämme osalta kuin kumppaniemme keskuudessa – haluamme vastata asiakkaiden
tarpeisiin vastuullisemman matkailun puolesta.

Merkittävimmät vastuullisuustekomme vuonna 2021
liittyvät energiatehokkuuteen. Saimme Lahden hotellin energiansäästötoimenpiteet valmiiksi ja vanhasta
hotellista muokattiin uusiokäyttöinen GreenStar Hotel
Lahti. Paljon työtä vaatinut aurinkoenergian käyttöönotto
saatiin valmiiksi ja Lahden hotelli sai pystyjulkisivuunsa
aurinkovoimalan. Aloitimme myös Lassila & Tikanojan
energianhallintapalvelun, jonka avulla voimme vertailla
hotelliemme energian- ja vedenkulutusta ja valita tulosten
perusteella vähiten kuluttavin käytäntö.

GREENSTAR HOTELS LYHYESTI

VAKUUTTAVASTI VASTUULLINEN

GREENSTAR LUKUINA
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Vuosi 2021 lyhyesti
R
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15.03.2021

GreenStar Hotel Lahden
energiansäästöremontti
saatiin valmiiksi.

Aloitimme Business Finlandin TKItuotekehityshankkeen tavoitteena kehittää
GreenStarille oma ohjelmistoarkkitehtuuri
ja taustajärjestelmä, sekä selvittää
sidosryhmien toiveita ympäristöteoillemme,
viestinnällemme ja vuosiraportoinnillemme.

Teimme Valtioneuvoston Sitoumus2050palvelussa toimenpidesitoumuksen eli
vähennämme kompensoitavaa CO2määrää per asiakas-vrk 10% per vuosi.

28.1.2021

26.4.2021

19.5.2021

Sitouduimme YK:n kestävän
kehityksen tavoitteisiin.

Lähdimme mukaan Sustainable
Travel Finland -ohjelmaan
tavoitteena saada hakuprosessi
valmiiksi kesän 2022 aikana
ja parantaa mm. viestimistä
ympäristöteoistamme.

Hotellimme avainkortit ja
ovikyltit uudistuivat puisiin
materiaaleihin.

GREENSTAR HOTELS LYHYESTI
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GREENSTAR LUKUINA

ILJ

ÖMÄRK

T

Hotellit/Majoituspalvelut
4055 0515

3.5.2021

15.01.2021
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Vuonna 2021 GreenStar vahvisti asemaansa vastuullisena hotelliketjuna.

30.6.2021
Kaikista GreenStar-hotelleista
tuli Joutsenmerkittyjä.
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Vuosi 2021 lyhyesti

28.09.2021

01.11.2021

29.12.2021

Liitimme kaikki hotellimme
kiinteistöautomaatiot osaksi valvottua
Lassila & Tikanojan energiaseurantaa
tavoitteena vähentää energiankulutusta.

Solnet Green Energy asensi GreenStar
Hotel Lahden pystyjulkisivuun oman
aurinkovoimalan, minkä seurauksena
kaikissa GreenStar-hotelleissa
käytetään aurinkosähköä.

Saimme CO2-esto -sertifikaatin todistukseksi siitä,
että kompensoimme 100 tonnia hiilidioksidipäästöjä
vaihdettuamme kaiken energian vähinten
päästöjä aiheuttavaan tai päästöttömään
energiaan ja mitattuamme sekä vähennettyämme
energiankulutustamme ja päästöjämme.

28.10.2021

15.08.2021
GreenStar Hotel Lahden
energiansäästötoimenpiteet
saatiin valmiiksi.

GREENSTAR HOTELS LYHYESTI

Aloitimme kaikissa hotelleissa
Lassila & Tikanojan
hiilineutraalin jätehuollon.

VAKUUTTAVASTI VASTUULLINEN

11.11.2021
Julkaisimme Environmental,
Social and Governance
-selvityksen kestävästä
kehityksestä.

GREENSTAR LUKUINA

28.1.2022
Julkaisimme GreenStarin
YK:n kestävän kehityksen
tavoiteraporttimme koskien
vuotta 2021.

VIELÄ VASTUULLISEMPI VUOSI 2022
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Vakuuttavasti
vastuullinen
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Kehitysaskelia
kohti parempaa
maailmaa

Kumppanuus
osana
toimintaamme

GreenStarille on tärkeää olla yhteiskunnallisesti mukana taistelemassa ilmastonmuutosta vastaan. Vastuullisuus ei ole
meille vain sanoja, vaan teemme aktiivisesti tekoja ekologisemman tulevaisuuden puolesta. Teemme myös yhteiskunnan kannalta merkittäviä ympäristötekoja, joista yhtenä
osoituksena ovat saadut sertifikaatit. Vuonna 2021 olemme
saaneet sertifikaatteja erityisesti päästöjen ja hävikin vähentämisestä.

Yhteistyö on meille tärkeää, sillä jaamme kumppaneidemme
kanssa samat vihreät ja vastuulliset arvot. Jatkoimme pitkäaikaista yhteistyötämme Treebuddyn kanssa, jonka ainutlaatuinen konsepti on tarjonnut meille loistavan tavan luoda
positiivisia vaikutuksia ympäristöön. Vuonna 2021 kompensoimme henkilökuntamme päästöt 20 vuodeksi Treebuddyn
avulla. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut tärkeää, sillä olemme olleet mukana Treebuddyn tarinassa konseptin luonnista
asti. Toimimme aktiivisesti kumppaniemme kehitystyössä sekä tarjoamme apua aina, kun se on mahdollista.

Meille saapuessaan asiakas tietää
tekevänsä paremman valinnan
ympäristön kannalta.
Kun GreenStarista tuli vuonna 2019 hiilineutraali, matka ei
päättynyt siihen. Vuonna 2021 otimme isoja harppauksia vähentääksemme hiilidioksidipäästöjä niin meillä kuin maailmalla. Teimme Valtioneuvoston Sitoumus2050- palvelussa
toimenpidesitoumuksen, jonka mukaan vähennämme kompensoitavaa hiilidioksidimäärää 10% vuodessa asiakasta ja
hotelliyötä kohden. Vuonna 2021 saimme myös CO2-esto
-sertifikaatin todistukseksi siitä, että estimme toiminnastamme syntyviä välttämättömiä hiilidioksidipäästöjä.

Ympäristötekoihin kannustavat
kampanjat ovat aktiivisesti mukana
arjessa.
Laajempien yhteistöiden lisäksi, otimme osaa useampaan
kampanjaan sekä hankkeeseen. GreenStar Hotel Jyväskylä on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä ResQ Clubin kanssa vähentääkseen ruokahävikkiä, minkä seurauksena hotellille
myönnettiin ResQ Clubin Vastuullinen yritys -sertifikaatti, jolla asiakkaat haluavat kiittää palvelun ja ruoan laadusta sekä vastuuntunnosta ympäristöä ja luontoa kohtaan. Vuoden
2021 syksyllä olimme mukana myös Ei mainoksia -kampanjassa, joka toteutettiin yhteistyössä Joensuun kaupungin
Ilmastokorttelit-hankkeen kanssa.

Toinen tällainen kumppanuus on jo 12 vuotta jatkunut tiivis
yhteistyö ENO Environmental Online -ympäristöverkkokoulun
kanssa. Taloudellisen tuen lisäksi autamme heitä osallistumalla suunnitteluun ja erilaisiin hankkeisiin esimerkiksi etsimällä istutuspaikkoja sekä hankkimalla puuntaimia niin Suomessa kuin maailmalla koululaisten istutettaviksi.

Hyvien kumppaneiden avulla pienikin
toimija pystyy saavuttamaan isoja
asioita.
Vuonna 2021 tiivistimme yhteistyötä Lassila & Tikanojan kanssa liittämällä kaikki hotellimme kiinteistöautomaatiot osaksi
heidän energiaseurantaansa. Yhteistyön tavoitteena on vähentää hotellimme ja sen toimintojen energiankulutusta sekä
kehittää asumisolosuhteita hotellimme vieraille. Aloitimme
hotelleissamme myös Lassila & Tikanojan hiilineutraalin jätehuollon, joka tukee tavoitteitamme.

GREENSTAR HOTELS LYHYESTI

VAKUUTTAVASTI VASTUULLINEN

GREENSTAR LUKUINA
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Yhteistyöllä
kohti suurempia
vaikutuksia
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Joutsenmerkitty
GreenStar
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Vuonna 2021 GreenStarin uusimmille Vaasan ja Lahden hotelleille
myönnettiin Joutsenmerkki, minkä
seurauksena kaikki GreenStar-hotelM
T
ILJ
ÖMÄRK
lit ovat nyt Joutsenmerkittyjä. MerkHotellit/Majoituspalvelut
ki ohjaa meitä torjumaan ilmaston4055 0515
muutosta esimerkiksi panostamalla
ekologisempiin tuotteisiin ja materiaaleihin sekä vähentämään veden- ja energiankulutusta.
Yhteistyössämme toistuu sama ajattelu, jolle hotelliketjumme
on perustettu – taloudellinen tehokkuus ja ympäristöarvot
kulkevat käsi kädessä.
EHTOJA JOUTSENMERKITYLLE HOTELLILLE
•
alhainen energian- ja vedenkulutus
•
jätteet lajitellaan ja niiden määrää vähennetään
•
ravintolassa runsaasti kasviksia ja luomua
•
hankinnoissa suositaan ympäristömerkittyjä tuotteita
•
henkilökuntaa koulutetaan ympäristöasioista

Ekologisesti
uudistuva
Meillä GreenStarilla ekologiset ratkaisut näkyvät jo hotellin
suunnitteluvaiheesta isoja linjoja myöten pienimpiin yksityiskohtiin saakka. Kun laajennamme toimintaamme uuteen
kaupunkiin, hyödynnämme olemassa olevia kohteita muokaten niitä nykypäivän energiastandardien mukaisesti. Kaikissa kaupungeissa se ei ole mahdollista, minkä vuoksi olemme
rakentaneet uudiskohteita, jotka suunnitellaan alkujaan jo
energiatehokkaiksi.

GREENSTAR HOTELS LYHYESTI

Uusin hotellimme Lahdessa on oiva esimerkki jo olemassa
olleesta tapahtumahotellista, joka muokattiin energiatehokkaaksi sen nimen vaihtuessa GreenStar Hotel Lahdeksi. Vuonna 2021 Lahden hotellin energiansäästötoimenpiteet saatiin
valmiiksi. Uusimme remontissa kaikki huoneikkunat energiaa
säästäviin aurinkosuojalaseihin, tiivistimme julkisivun rakenteet, uusimme hotellin katon sekä paransimme kiinteistön paloturvallisuutta merkittävästi. Teimme uudelleen hotellihuoneiden kylpyhuoneet, vesilinjat sekä vaihdoimme sekoittimet
vettä säästäviin. Solnet Green Energy asensi GreenStar Hotel
Lahden pystyjulkisivuun aurinkovoimalan, minkä seurauksena kaikissa hotelleissamme käytetään aurinkosähköä.

Vastuullisuusviestintämme avulla
osoitamme läpinäkyvästi, että
toimintamme ei vain näytä vihreältä,
vaan todella on sitä.
Vuonna 2021 halusimme myös tehostaa vastuullisuusviestintäämme, minkä vuoksi lähdimme mukaan Sustainable Travel
Finland -ohjelmaan, jonka avulla parantaisimme viestimistä ympäristöteoistamme. Aloitimme myös Business Finlandin TKI-tuotekehityshankkeen, jonka tavoitteena on kehittää
GreenStarille uusi oma ja itsenäinen ohjelmistoarkkitehtuuri
ja taustajärjestelmä. Haluamme sen avulla selvittää, mitä asiakkaamme toivovat ympäristöteoiltamme ja miten niistä voisi
viestiä aktiivisesti asiakkaita hyödyttävällä tavalla. Samalla
halusimme selvittää yritysten odotuksia ja tarpeita vuosiraportoinnin osalta.
Vuonna 2021 ekologisuus näkyy myös toimintamme ruohonjuuritasolla. Uudistimme Joensuun hotellimme avainkortit ja
ovikyltit puumateriaalista tarkoituksenamme pidentää niiden
käyttöikää. Yksityiskohdat heijastavat suurempia tavoitteitamme, joiden avulla pyrimme kestävään kehitykseen myös
materiaalivalinnat huomioiden.

VAKUUTTAVASTI VASTUULLINEN

GREENSTAR LUKUINA
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Kestävä kehitys
GreenStar-hotellimme ovat läpinäkyvästi sitoutuneet YK:n
kestävän kehityksen tavoitteisiin, mikä selviää vuonna 2021
julkaistusta raportistamme. Olemme alusta asti integroineet
kestävän kehityksen käytännöt, erityisesti ympäristötekijöiden osalta, liiketoimintamalliimme. Siksi meille vastuullisuus
ei ole oheisohjelma, vaan keskeinen osa päivittäistä toimintaamme.
GreenStar Hotelsin missio ja konsepti linjaavat kunnianhimoisia tavoitteita parhaan mahdollisen liiketoiminnan kasvupolun löytämisessä ja yritysvastuun samanaikaisessa huomioimisessa. Tämä tasapaino on tärkeä ja osa liiketoimintamallia,
joka ohjasi yrityksen perustamista.

OLEMME SITOUTUNEET YK:N KESTÄVÄN
KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN, JOTKA OVAT

EDULLINEN JA PUHDAS ENERGIA
Jo yritystä suunnitellessa ymmärsimme, että hotellisektori
tarvitsee selkeästi muutosta, jotta kestävien energialähteiden
käyttöä lisättäisiin. Tavoitteenamme onkin varmistaa kohtuuhintaisen, luotettavan ja nykyaikaisen energian saanti kaikille.

GREENSTAR HOTELS LYHYESTI

Haluamme mahdollistaa vihreämmän
vaihtoehdon valitsemisen myös asiakkaillemme tarjoamalla vastuullista ja
kohtuuhintaista majoitusta.

IHMISARVOINEN TYÖ
GreenStarilla tämä tavoite oli monien muiden tapaan keskeinen kauan ennen kestävän kehityksen tavoitteiden syntymistä. Hyvät työolot kaikilla toimintasegmenteillä ovat meille
ensiarvoisen tärkeitä ja korostavat erityisesti terveyttä ja turvallisuutta sekä oikeudenmukaista palkkaa. Jatkuvasti kehittämämme itseohjautuvuus hotellikohtaisissa tiimeissämme
sekä erilaiset rekrytointi- ja koulutusohjelmamme myös osallistavat henkilöstöämme ja tekevät työstä mielekkäämpää.

TALOUSKASVU
Talouskasvun sekä ekologisten ja sosiaalisten ulottuvuuksien samanaikainen huomioiminen on yksi yhteiskuntamme keskeisistä haasteista. Luotamme GreenStarilla siihen,
että olemme saavuttaneet hyvän tasapainon, mutta olemme
myös tietoisia siitä, että meidän on arvioitava toimintaamme
sopeutuaksemme muutoksiin jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. On syytä mainita, että tämä tasapaino mahdollistaa
yritysten paremman kestävyyden finanssikriisien aikana, varsinkin kun hotelli-ala oli yksi pandemia-ajan vakavimmin kärsineistä toimialoista.

VAKUUTTAVASTI VASTUULLINEN

GREENSTAR LUKUINA
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TEOLLISUUS, INNOVAATIO & INFRASTRUKTUURI
Innovatiivinen ajattelutapa nykyaikaisessa liiketoiminnassa
on kestävän kehityksen mukaista, eikä aktiivisuus ravintola- ja
matkailualalla ole tässä poikkeus. GreenStar on tällä hetkellä
laajentumisvaiheessa ja pyrimme tulevina vuosina pyrimme
avaamaan kahdeksan uutta hotellia. Kohdekaupunkien valintaan vaikuttaa se, missä määrin kaupunkiin rakennetaan
innovaatioita ja missä määrin me itse voimme osallistua kehittämiseen. Tavoitteenamme on parantaa infrastruktuuria,
uudistaa teollisuutta kestävämmäksi, lisätä resurssien käytön
tehokkuutta ja ottaa käyttöön puhtaita ja ympäristöä säästäviä teknologioita ja teollisuusprosesseja.

KESTÄVÄT KAUPUNGIT
Hotelli- ja ravintola-alalla on vastuuta osallistua älykkäiden
kaupunkialueiden kehittämiseen. Älykkäiden kaupunkien
käsite merkitsee pyrkimystä resurssien ja energian alhaiseen kulutustasoon ja ekologisen jalanjäljen jatkuvaan pienentämiseen. Pyrimme vähentämään merkittävästi kaupunkien ympäristövaikutuksia kuten ilmanlaatua ja jätetasoja.
GreenStarilla tämä linkittyy elinkaariarviointiin ja näiden
tulosten perusteella aiomme jatkuvasti vähentää haitallisia
päästöjä ja tehostaa jätehuoltoa.

GREENSTAR HOTELS LYHYESTI

VASTUULLINEN KULUTUS & TUOTANTO
Hotellitoimintamme on luonnollisesti riippuvainen luonnonvaroista niin lämmityksen, veden kuin sähkön osalta. Me
GreenStarilla teetämme säännöllisesti ulkopuolisia asiantuntija-arviointeja, joiden avulla panostamme kulutuksen alentamiseen. Strategisena lähestymistapana arvioimme yhden yön
ympäristövaikutukset GreenStar-hotellissa, mihin sisältyy materiaalien ja resurssien kulutus.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
auttavat meitä linjaamaan meille
merkittävimmät pitkän linjan
tavoitteet
Kestävän kehityksen integroiminen liiketoimintaan ei ole
helppoa, mutta se on meidän aikanamme välttämätöntä.
Tulevina vuosina jatkamme vihreää polkuamme ja tarkastelemme säännöllisesti ympäristövaikutuksiamme. Jatkamme
tavoitteidemme jakamista sidosryhmiemme kanssa ja asetamme uusia tavoitteita sitä mukaan, kun edelliset toteutuvat – näin varmistamme jatkuvan kehityksen kohti parempaa
maailmaa.
Lue lisää sitoutumisestamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin Sustainable Development Goals -raportistamme.

KLIKKAA TÄSTÄ JA TUTUSTU SDG-RAPORTTIIN

VAKUUTTAVASTI VASTUULLINEN

GREENSTAR LUKUINA
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Vihreä polku
kohti kestäviä
kaupunkeja
Vuonna 2021 julkaisimme Environmental, Social and
Governance -selvityksen koskien kestävän kehityksen mittareita ja niiden huomiomista sijoitustoiminnassa. Majoitusalalla on runsaasti mahdollisuuksia parantaa ekologista jalanjälkeä. GreenStar toimii edelläkävijänä edistämällä siirtymää
kohti älykkäitä kaupunkeja, kiertotaloutta sekä ilmastokriisin
aiheuttamia lieventämis- ja sopeutumistoimia.
GreenStarilla on hotelliyksiköt jo neljässä Suomen kaupungissa: Joensuussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Vaasassa. Kaikilla
näillä kaupungeilla on keskeinen rooli Suomen siirtymäprosesseissa kohti kiertotaloutta ja Suomen ilmastotavoitteiden
ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa tietyillä
alueilla. Kaikki neljä kaupunkia ovat alueensa pääkaupunkeja Suomessa ja myös suunnitteilla olevat hotellit ovat tulossa
kasvukeskuksiin.
Jo nyt ja vielä suuremmassa määrin tulevaisuudessa GreenStar tulee olemaan arvokas osallistuja kaupunkien toiminnassa
tukien aloitteita älykkäiden kaupunkien kehittämiseksi. Älykkäiden kaupunkien käsite merkitsee pyrkimystä resurssien ja
energian alhaiseen kulutustasoon ja ekologisen jalanjäljen jatkuvaan alentamiseen mahdollisimman suuressa määrin.
Environmental, Social and Governance -raportti kertoo
tarkemmin siitä, miten GreenStar pyrkii kestävän kehityksen näkökulmasta myönteisiin vaikutuksiin niin taloudellisilla että yhteiskunnallisilla mittareilla mitattuna.
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Läpinäkyvästi energiatehokas
Klikkaa kuvakkeita, niin näet GreenStar-hotellien päästölaskennat vuonna 2021.

JOENSUUN HOTELLIN PÄÄSTÖLASKENTA

JYVÄSKYLÄN HOTELLIN PÄÄSTÖLASKENTA
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VAASAN HOTELLIN PÄÄSTÖLASKENTA
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GreenStar lukuina 2021
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vuosi 2022
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Vielä
vastuullisempi
vuosi 2022
Vuosi 2022 tulee olemaan meille kehityksen vuosi. Tässä
raportissa esiintyneet hankkeet ja yhteistyöt jatkuvat ja pyrimme ottamaan laajemmin käyttöön uusia käytänteitä, mutta
myös oppimaan lisää kestävämmistä tavoista toimia majoitusalalla. Kotimaanmatkailun suosio tulee näkymään myös
GreenStarilla, sillä vuodet 2020 ja 2021 olivat jo ennätyskesiä
toimialallamme. Meille on myös vuonna 2022 tärkeää mahdollistaa helppoja valintoja vastuulliseen matkustamiseen. Tavoitteenamme on lisätä vastuullisuusviestintää ja läpinäkyvyyttä
asiakkaiden suuntaan loppuvuodesta valmistuvan tuotekehityshankkeemme avulla.
Uskon, että vastuullisuus terminä tulee hyvällä tavalla arkipäiväistymään ja toimijat huomioivat ympäristön entistä aktiivisemmin valinnoissaan. Meille on tärkeää, että myös kuluttajat vaativat yrityksiltä enemmän konkreettisia tekoja löyhän
viherpesun sijaan ja tässä kannamme myös oman kortemme
kekoon. Uskomme, että ala menee eteenpäin myös tällä saralla
vuonna 2022, mutta se vaatii niin majoitusalan, julkisen puolen
kuin kuluttajien yhteistyötä.
Vuosi 2022 on toivottavasti myös matkailun palautumisen vuosi. Avaamme loppuvuodesta uuden hotellin Ouluun, mikä aukaisee ikkunan uusiin kumppanuuksiin niin aamupalatarjonnan kuin laajempien projektien osalta. GreenStarin tavoitteena
vuodelle 2022 on panostaa entistä enemmän energiansäästöön
ja hyödyntää dataa perustellumpien päätösten tekemisessä
niin sähkön-, lämmön- kuin vedenkulutuksen osalta.
Lähdemme avoimin mielin kohti entistä ekologisempaa
vuotta 2022 – tervetuloa mukaan!
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JOENSUU

LAHTI

Torikatu 16, 80100 Joensuu
+358 10 423 9390
joensuu@greenstar.fi

Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti
+358 10 423 9392
lahti@greenstar.fi

JYVÄSKYLÄ

VAASA

Heikinkatu 3, 40100 Jyväskylä
+358 10 423 9391
jyvaskyla@greenstar.fi

Myllykatu 17, 65100 Vaasa
+358 10 423 9393
vaasa@greenstar.fi

greenstar.fi

