
Restel tilaa hotellien hiilijalanjälkiselvityksen Ovenialta
Ovenia Oy on solminut Suomen johtavan hotelli- ja ravintola-alan palveluyritys Restel Oy:n kanssa sopimuksen hotellikiinteistöjen
hiilijalanjäljen selvittämisestä.

Ovenia laskee hotellien vuotuisen hiilijalanjäljen kiinteistöjen käytön, energiankulutuksen ja energiantuotannon ominaispäästöjen perusteella.
Ilmastokuormasta kertova hiilijalanjälki on mittari, jolla voidaan kuvata kiinteistön ympäristötehokkuutta ja seurata sen parantumista.

Restel Oy:n ketjujohtaja Gabor Pusztain mukaan etenkin isot yritysasiakkaat odottavat ja vaativat hotelleilta ympäristöasioiden huomioon
ottamista ja ammattimaisesti selvitettyjä ympäristövaikutuksia.

– Hotellien ja ravintoloiden hiilijalanjäljen selvittäminen on Restelin ympäristöstrategian yksi kivijalka. Etenemme askel kerrallaan ja
ensimmäisessä vaiheessa laskenta suoritetaan 50 hotellin osalta. Tulosten perusteella pystymme jatkossa vaikuttamaan
ympäristötehokkuuteen yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Suurena toimijana valinnoillamme ja teoillamme on laajalle ulottuva
vaikutus, Pusztai kommentoi.

Ovenia on pitkään toiminut kiinteistönomistajien ja käyttäjien kumppanina energiatehokkuuden parantamisessa. Erilaiset
ympäristöluokitukset ja hiilijalanjäljen laskenta kasvattavat suosiotaan tasaisesti. Vuodesta 2010 lähtien Oveniassa onkin laskettu
hiilijalanjälki noin 200 kiinteistölle vuosittain.

– Hiilijalanjälki on tärkeä indikaattori sekä kiinteistönomistajille että käyttäjille. Yhä useampi kiinteistönkäyttäjä näkee tärkeäksi vastuullisen
liiketoiminnan periaatteiden huomioimisen omassa toiminnassaan, kertoo Ovenian asiakkuuspäällikkö Tommi Mäntykoski.

– Restelin halu selvittää ja vaikuttaa toimintansa hiilijalanjälkeen osoittaa valveutuneisuutta, ympäristövastuullisuutta ja toiminnan
suunnitelmallisuutta, Mäntykoski kiittelee.
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Ovenia

Ovenia-konserni on Suomen johtava kiinteistöjohtamis-, vuokraus- ja isännöintipalvelujen tarjoaja. Konsernin muodostavat emoyhtiö
Ovenia Group Oy, toimitilapalveluja tarjoava Ovenia Oy, isännöintipalveluja tarjoava Ovenia Isännöinti Oy ja Verkkoisännöinti.fi Oy ja
kauppakeskusjohtamista ja liiketilakehitystä tarjoava Realprojekti Oy. Vastaamme 14 kauppakeskuksen, 6000 toimitilan ja yli 72 000
asunnon hallinnoinnista. Palvelumme on sertifioitu kiinteistöjohtamisen ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti. Toimimme Suomessa 23
paikkakunnalla ja työllistämme noin 600 kiinteistöalan ammattilaista.

Restel

Yli 5 000 alan ammattilaista työllistävä Restel Oy on Suomen johtava hotelli- ja ravintola-alan yritys. Liikevaihto vuonna 2013 oli 395 M€.
Restel harjoittaa hotelliliiketoimintaa 47 hotellilla, joihin kuuluvat kansainvälisten Crowne Plaza ja Holiday Inn -ketjujen lisäksi kotimaiset
Cumulus- ja Rantasipi-ketjut, sekä Hotelli Seurahuone Helsinki ja Hotel Atlas Kuopio. Ravintoloita Restelillä on noin 240. Laajasta
ravintolatarjonnasta löytyvät niin valtakunnan suurimmat tapahtuma-areenat Hartwall Areenasta Helsingin Musiikkitaloon kuin ravintolaketjut
Martina ja Rax Buffet, sekä yli 60 liikepaikalla toimiva liikenneasemaketju HelmiSimpukka. Restelin ravintoloihin kuuluvat myös
Hemingway’s-, Blok-, Mario- ja Wanha Mestari -ketjut, sekä ravintolat Kaarle XII, Vespa, Primula, Baker’s ja Central. Uusin tulokas Restelin
ravintolarepertuaariin on loppuvuodesta 2013 Suomen markkinoille saapunut Burger King® -ketju. www.restel.fi


