Lahtelaiset tapahtumat ympäristövastuullisia
- Valtteri Bottas Duathlon näyttää esimerkkiä
Liikuntakeskus Pajulahdessa, Lahden Nastolassa, 18. elokuuta järjestettävässä tapahtumassa nostetaan
esille tänä vuonna isompia ja pienempiä ympäristötekoja. Valtteri Bottas Duathlonin järjestäjät ja
yhteistyökumppanit kokosivat yhteen ympäristövastuullisia tekoja tapahtumassa ja mukana olevien
organisaatioiden arjessa.
Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki, jonka ilmastotavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2025
mennessä. Parhaillaan Lahti kilpailee ennakkosuosikkina Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 palkinnosta. Tulokset julkistetaan Oslossa torstaina 20.6.
Tapahtumat entistä aktiivisemmin mukaan ympäristötalkoisiin
Valtteri Bottas Duathlonissa käyttöönotettu minuutin aikasakko roskaajille herätti keskustelua viime
vuonna. Nyt ympäristöasia viedään astetta pidemmälle yhteistyökumppaneiden kanssa.
-

Saimme vakuuttavan listan toimista ympäristön hyväksi. Tarjolla on mm. ekologista sähköä ja
biohajoavia astioita, ruokahävikkiä minimoidaan, kaikki materiaali käytetään mahdollisuuksien
mukaan uudestaan tai kierrätetään. Lisäksi esimerkiksi Tunturi lahjoittaa Suomen Punaisen Ristin
Ketjureaktio -keräykseen 2 euroa jokaisesta tapahtumapäivänä pyörällä ajetusta
koeajokilometristä. Ja lista jatkuu ja päivittyy edelleen, kertoo tapahtuman yhteiskumppanuuksista
vastaava Anna Komu.

Tapahtumien ympäristövaikutuksia voidaan vähentää merkittävästi, kun asiat tiedostetaan. Lahden
kaupungin ympäristöjohtaja Saara Vauramo kutsuu kaikkia tapahtumia Lahden alueella mukaan
ympäristökaupungin toteuttamiseen.
-

Juuri tällaisia esimerkkejä tarvitaan! Lahden tavoitteena on olla Euroopan johtava
ympäristökaupunki, joka näyttää esimerkillään, että edessämme oleva tulevaisuus onkin
positiivinen ja mahdollisuuksia täynnä. Kunnianhimoinen ympäristökaupunki on asukkaalle ja
vierailijalle erityisen mukava paikka elää ja olla, kertoo Saara Vauramo Oslosta.

Lahden kaupungin ympäristöjohtaja myös kannustaa tapahtumajärjestäjiä työssään eteenpäin.
-

Hyvien ratkaisujen näkyminen tapahtumassa käytännön tasolla on tosi tärkeää. Hyvä, että mietitte
miten kävijä saa näistä mahdollisimman helposti tietoa ja osaa käyttäytyä tapahtumassa
vastuullisesti. Lämpimät terveiset koko järjestäjäporukalle, teette hyvää työtä, kiittelee Vauramo.

Tiesitkö että…
jos korvaat 50 km viikoittain autoilua pyöräilemällä, vähennät samalla CO2-ekv-päästöjäsi vuodessa 470
kg1. Samalla säästät auton käyttökustannuksissa yli 1000 euroa.
Lisätiedot:
Valtteri Bottas Duathlon
Ville Ahtiainen, VB77 / RedW Oy, +358 40 552 3046, ville@valtteribottas.com
Lahden kaupunki
Saara Vauramo, ympäristöjohtaja, +358 44 716 1585, saara.vauramo@lahti.fi
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Yhteistyökumppanit:
Tunturi ½ Mercedes-Benz ½ Westpro ½ Halti ½ Dinox ½ Loiste ½Printscorpio ½Ovella Systems ½Ilta-Sanomat
½ Visit Lahti ½ Nastolan aluejohtokunta ½ Lahden kaupunki ½ Liikuntakeskus Pajulahti ½Kanresta ½ Kemppi
½ Lehtimäki Group ½ Ramudden ½ Perlana ½ Sponsor Insight ½ Etelä-Suomen Media ½ Etelä-Suomen
Sanomat ½ IWC Schaffhausen
Käytännön toimia Valtteri Bottas Duathlonissa:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Luontoon roskaamisesta aikasakkoa.
Paikalliset toimijat, kotimaiset tapahtumatuottajat tekemässä tapahtumaa.
Käytössä biohajoavat astiat ja ruokahävikkiä vähennetään aktiivisesti valmistamalla ruokaa paikan
päällä tarpeen mukaan. - Kanresta
Vältetään kertakäyttöisiä materiaaleja ja suositaan mm. kankaasta tehtyjä mainostuotteita, joita
voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää. - Printscorpio
Kisapaidan voi jättää pestäväksi ja kierrättää ensi vuoden tapahtumaa varten. - Perlana
Kestävät ja ekologiset tilankäytölliset- ja materiaaliratkaisut polkupyörien säilytykseen. - Ovella
Systems
Tunturi lahjoittaa Suomen Punaisen Ristin Ketjureaktio -keräykseen 2 euroa jokaisesta Valtteri
Bottas Duathlon -tapahtumapäivänä pyörällä ajetusta koeajokilometrista. Varat menevät
ilmastonmuutoksen vastaiseen hyväntekeväisyyteen.
Loiste Puhdas on ilmastoystävällistä sähköä, joka on tuotettu uusiutuvalla energialla.
Kampanjakoodilla VBD2019 saa Loiste Puhdas -sopimuksen perusmaksut ilmaiseksi kolmen
kuukauden ajan! Voimassa 21.8.2019 saakka. Lue lisää: loiste.fi/tarjouslaskuri
Yrityksistä mm. Printscorpio kertoo käyttävänsä ainoastaan uusiutuvaa vesi- ja tuulisähköä.
Tehtaan katolle on asennettu 228 aurinkopaneelia ja ensimmäisenä toimintavuotena paneelien
tuotto oli 54 MWh eli hieman yli neljäsosa Printscorpion sähkönkulutuksesta.

Lista täydentyy osoitteessa: www.valtteribottasduathlon.com

