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Keskkonna poliitika Lydia hotellis  

Lydia hotelli eesmärk on olla jätkusuutliku mõttemaailma ja tegevusviisiga majutusasutus, 

mille CO2 jalajälg oleks minimeeritud parimal võimalikul moel. Peame oluliseks nii ettevõtte 

kui meeskonna ja külaliste panustamist jätkusuutlikumale tegevusele. Keskkonnakaitse on 

integreeritud meie majandustegevusse ning kuulub võrdväärse ning lahutamatu osana 

juhtimissüsteemi. 

Lydia hotelli keskkonnajuht: Vanemadministraator Maarja Treimut ( lapsehoolduspuhkusel), 

asendab Diana Timberg. 

 

Käesoleva keskkonnapoliitika põhimõtted: 

• järgime keskkonnaalaseid seadusi ja norme ning arvestame keskkonnaalaste 

arengutrendidega; 

• ennetame ja vähendame keskkonna saastumist ning sellekohast ohtu; 

• hindame oma tegevusega seotud keskkonnamõjusid ning arvestama neid ettevõtte 

juhtimisel; 

• Mõjutame tarnijaid pakkuma teenuseid, mis vastavad kvaliteedi poolest hotelli 

keskkonnanõuetele; 

• vastutame oma säästva tegevusega keskkonna jätkusuutliku püsimise eest 

• Peame oluliseks sotsiaalse vastutuse ja jätkusuutlikkuse põhimõtteid. 

✓ Töötajatele sotsiaalse toe, arengu ja koolituste pakkumine; 

✓ Ohutute töötingimuste loomine ja ohutuskultuuri arendamine; 

✓ Kaitseme oma töötajaid ohtude eest töökohal ning toetame tervise edendamise 

meetmeid; 

✓ Seisame põhiõiguste eest ega salli mis tahes soolist, vanuselist, rassilist, 

rahvuslikku, puudest, sotsiaalsest päritolust või seksuaalsest orientatsioonist 

tulenevat diskrimineerimist; 

✓ Hoolime ja aitame kohalikke kogukondasid väljakutsetega toimetulemisel 

annetades vanad tekid, padjad ja rätikud seda vajavatele varjupaikadele või 

hooldekodudele; 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Keskkonnamõjude vähendamise eesmärgid ning tegevused: 

• kaasame töötajaid teadlikkuse tõstmise ning keskkonnaeesmärkide seadmise kaudu, 

sest töötajad on vastutavad täitjad keskkonna suhtes; 

• hoiame käigus ning seame eesmärke ja tegevusi keskkonnajuhtimissüsteemi Roheline 

Võti aluseid järgides; 

• osutame keskkonnasõbralikke teenuseid.(vt. tegevused)  

 

 

Tegevused: 

o Kasutame säästlikult ja efektiivselt kõiki ressursse ning mõõdame nende 

tarbimist igakuiselt; 

o vähendame jäätmete kogust ning tegeleme aktiivselt jäätmete sorteerimisegea 

ettevõtte siseselt ning propageerime ja võimaldame seda ka enda külalistele 

avalikel aladel; 

o kahandame pakendikäitlust ja kasutame tubades seebi ja šampooni dosaatoreid 

ning ei paku enam seetõttu ühekordseid šampoonipudeleid; 

o tagastame pakendeid suurimas võimalikus mahus;    

o vähendame hotellis kasutatavaid paberist infomaterjale ja kasutame teabe 

jagamiseks QR koode, samuti on paberajalehe asemel külalistele tasuta 

lugemiseks täismahus Postimehe digipakett;  

o  toetame ringmajandust, annetades vanad tekid, padjad ja rätikud seda 

vajavatele varjupaikadele või hooldekodudele;  

o oleme liitunud Rohetiigri kampaaniaga ning teavitame külalisi hommikusöögil 

toiduraiskamise vähendamise olulisusest kampaania sõnumiga: Hoiame head 

toitu! 

o  kaasame ka oma külalised keskkonnaalasele tegevusele läbi teavituste ning 

suunamiste; 

o püüame kasutada võimalikult suures mahus kohalikku toorainet ning oleme 

rajanud hotelli katusele ka kaks mesitaru, mille mesilaste mett kasutame meie 

restoranis, iseteenindus lounges; 

o eelistame koostööd partneritega, kellel on samasugused keskkonnaalased 

tõekspidamised. 

 


