
Ympäristötoimenpiteet ja kestävän kehityksen suunnitelma Elämys Ämmi Oy:ssä

 Haarakalliontie 27b, 21570 Sauvo

 Joka on samalla kotimme. Säästän luontoa ja energiaa työskennellessäni kotona. Yrityksen toiminnan kannalta on 
kaikenlaiseen toimintaan olennainen infra valmiina. Majoitus järjestyy ohjelmapalvelujen yhteyteen. 

 Jätteet:

Jätehuolto: Jätteiden lajittelu kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti, jätehuoltosopimus Koskinen Oy:n kanssa. 
Lasi-, metalli-, paperi-, muovi- ja pahvijäte kunnan jätepisteisiin. 

Kompostoivat jätteet pihan perällä oleviin nykyaikaisiin kahteen kannelliseen kompostoriin. Jätteet poistetaan 
kotoa/keittiöstä vähintään päivittäin.  Jäteastiat puhdistetaan säännöllisesti. 

 

Sähkö: 

Ostamme sähkön Lahti Energialta. Viima Watti on tuulivoimalla tuotettua, uusiutuvaa energiaa ja samalla se on 
ekologinen sähkösopimus. Tuulivoima on puhtaasta luonnosta peräisin olevaa, uusiutuvaa energiaa. Tuulivoiman 
tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen eikä maaperään. Puhdas tuulisähkö tuotetaan merellisissä maisemissa 
Porin, Raahen, Tornion ja Vaasan tuulipuistoissa. Viima Watti sopii meille, sillä arvostamme kestävää kehitystä, 
puhdasta elinympäristöä ja ympäristöystävällistä sähköntuotantoa. Vältämme turhaa sähkönkulutusta. Pidämme 
sähkölaitteet pois päältä, kun ne eivät   ole käytössä. 

Mökkien pihoilla ja käytävillä on aurinkoenergialla latautuvat ulkovalot. Huhtikuussa 2019 siirrymme 
aurinkoenergian käyttöön. Sopimus tehty 6,72 kW kotivoimalasta. Paneelit sijoitetaan kahdelle pinnalle: Autotallin 
päälle 16 kpl ja 8 kpl talon katolle.  Asennus huhtikuun 2. viikko. 

Vesi: 

Kuulumme Sauvon kunnan vesi- ja jätevesijärjestelmässä. Käytämme vettä säästeliäästi. Keräämme sadevettä 
kasvien kasteluun. 

 

 Liikenne:

Elämys Ämmi sijaitsee 1,5 km:n päässä Sauvon keskustasta, jonne on kohtuulliset joukko- ja kevyen liikenteen 
yhteydet. Keskustasta kävelee ja pyöräilee hetkessä Elämys Ämmiin, Turusta ja Salosta on puolen tunnin ajomatka. 
Esim. Helsingin lentoasemalta on erittäin hyvät julkisen liikenteen yhteydet Paimioon saakka. 

Kurssitarjonnassa, tyky- ja kokouspalveluohjelmissa pyrin minimoimaan kuljetukset esimerkiksi suosittelemalla 
kimppakyytejä. 

Matkailijoille kerron etukäteen joukkoliikenteen aikatauluista ja reiteistä.   Kannustan vieraita pyöräilemään ja 
sauvakävelemään tarjoamalla maksuttomia polkupyöriä ja kävelysauvoja lainaksi.

 

Ruoka ja juoma:

Käytän paikallisia ja lähialueella valmistettuja astioita. Mikäli on tarvetta kertakäyttöastioille, suosin biohajoavia. 

Käytän panttijärjestelmää. 

Suosin tarjoiluissa lähiruokaa ja valitsen myyjiksi ja alihankkijoiksi vastuullisia yrityksiä. 



Ruoanvalmistuksessa käytän lähimetsän marjoja ja villiyrttejä. 

Tarjoan ruoaksi aina vähintään yhden kasvisruokavaihtoehdon. 

Kunnioitan paikallista kulttuuria ja aitoutta. 

 

Luonto:

Luontoa käytetään monipuolisesti ohjelmapalvelujen tarjonnassa. Jokamiehen oikeuksia noudattaen kerätään 
luonnonmateriaaleja lähimetsästä ja pihalta. 

Ruuanvalmistuksessa on käytetty lähimetsän marjoja ja villiyrttejä. 

Luontopolku:

Hiirmetsän luontopolku on itse tekemämme. Se on n. 700 m pitkä ja kulkee kauniilla kalliomänniköllä 
puolukanvarpujen, mustikoiden ja jäkälien seassa. Olemme nimenneet sen tonttupoluksi. Nimestään huolimatta se 
on tarkoitettu niin lapsille, kuin aikuisillekin. Reitiltä löytyy geokätkö, ja se on merkattu keltaisin nauhoin ja 
heijastimin. Näin reittiä voi kävellä myös pimeään aikaan. Kaikki tekstit ovat myös englanniksi. Reitti on merkattu 
Kaarinan, Liedon, Paimion ja Sauvon yhteiseen virkistys- ja luontomatkailu-reitistöhankkeeseen keväällä 2018.  
Hankkeen tarkoituksena on kehittää matalan kynnyksen pyöräily-, melonta-, ja patikointireittejä näiden kuntien 
alueella.  

 

Markkinointi ja materiaalit:

Keskitän markkinoinnin sähköisiin kanaviin ja minimoin painotuotteiden määrän. 

Opasteet ja muut materiaalit on suunniteltu niin, että niitä voidaan käyttää mahdollisimman pitkään. 

Käytän ympäristömerkittyjä materiaaleja. 

Jaan erittäin harvoin mainoslahjoja ja mikäli niin teen, jaan esim. heijastimia, joille on käyttöä jatkossakin. 

Käytän vaatetuksessa kestäviä materiaaleja, ostan harkiten ja kierrätän mahdollisuuksien mukaan. 

Myytävät matkamuistot ovat paikallisten valmistamia. 

 

Ympäristöystävällisten puhdistusaineiden käyttö:

 

Käytän toiminnassani ympäristöystävällisiä, biohajoavia tuotteita, joissa ei ole myrkyllisiä kaasuja eikä kovia 
kemikaaleja. 

Sauvossa 13.3.2018,
Päivitys tehty 10.3.2019
Sanna Katajainen

 

 


