A CITY
GONE
GOOD.
Me Lappeenrannassa uskomme, että vihreä tulevaisuus syntyy
uskaltamalla ja tekemällä. Kun muualla suunnitellaan, meillä tehdään jo.

MIKÄ
GREENREALITY?

Greenreality on vihreää tulevaisuutta luova ajattelu- ja
toimintamalli, johon me Lappeenrannassa sitoudumme.
Se on ekologista ajattelua, vihreää tietoa, vastuullisia valintoja
ja ennen kaikkea tekoja kestävän huomisen puolesta.
Me Lappeenrannassa olemme panostaneet
ennakkoluulottomasti vihreisiin tekoihin. Olemme toimineet
edelläkävijänä monissa kestävän kehityksen ratkaisuissa
ja tehneet aktiivisesti toimenpiteitä ilmastonmuutoksen
torjumiseksi, jätteiden kierrättämiseksi ja vesistöjen
kunnostamiseksi. Vihreä Lappeenranta on nostettu kaupungin
strategiassa keskeiseksi tavoitteeksi niin asukkaiden viihtyisyyden
kuin elinkeinopolitiikan näkökulmasta.
Tavoitteemme ovat kovat. Haluamme olla ympäristöä
säästävän toiminnan mallikaupunki, joka tekee töitä etulinjassa
kestävämmän tulevaisuuden saavuttamiseksi. Päämääränä on,
että vuonna 2050 kaupungissa ei synny kaatopaikalle vietävää
jätettä, kaupunki ei tuota ilmastopäästöjä eikä se ylikuluta.
Maapallon resursseihin sopeutuvasta kaupungista hyötyvät niin
asukkaat kuin yrityksetkin. Yleinen hyvinvointi kasvaa päästöjen ja
luonnonvarojen kulutuksen vähentyessä, mikä houkuttelee alueelle
uusia asukkaita, matkailijoita, investoijia ja uutta yritystoimintaa.
Lappeenranta on saanut paljon huomiota kestävän
kehityksen teoillaan. Alueellamme toimii aktiivinen yritysverkosto Greenreality Network, joka tekee töitä kestävämmän
tulevaisuuden puolesta. Meidät on valittu WWF:n Suomen
ilmastopääkaupungiksi vuosina 2014 ja 2016. Kuntaliitto palkitsi
Lappeenrannan kaupungin ansiokkaasta ilmastotyöstä niin ikään
vuonna 2016. Lappeenranta siirtyi vuonna 2017 ensimmäisenä
kaupunkina maailmassa käyttämään vain EKOenergiasertifioitua
sähköä ja alkoi hankkia ainoastaan biokaasu- tai sähköautoja.
Muovin erilliskeräys on palkittu Suomen kuntatekniikan palkinnolla
vuonna 2018.

Lue lisää greenreality.fi

LAPPEENRANTA

Suomen ilmastopääkaupunki

Uniikki energiaalan tutkimus- ja
koulutuskeskittymä.

NEOCARBON
ENERGY
100 % uusiutuvaan
energiaan perustuva
malli. Polttoaineita
aurinkosähköllä ilmasta.
Ruokaa sähköllä vedystä
ja hiilidioksidista.

Pien-Saimaan kunnostus

100

KOSTEIKKOA
2017 mennessä

95 %

Lappeenrannan
kaikesta kotitalousjätteestä kierrätetään*.
Jätemateriaalin
hyötykäyttöaste on
Suomen korkeimpia.

* 61% materiaali, 34% energia

Lappeenranta on
toiminut Suomessa
edelläkävijänä aurinkosähkön
tuotannossa.
Aurinkosähkön asennettu
määrä kasvoi 2016

100 %

Suomen ensimmäinen ja
suurin sisämaan tuulipuisto,

21 MW

Muukon tuulipuistossa
tuotettu sähkö riittää
yli 3000 omakotitalon
lämmittämiseen.

80 %

vähemmän päästöjä
vuoteen 2030
mennessä

85 %

Lappeenrannan
kaukolämmöstä tuotetaan
Kaukaan Voiman
biovoimalaitoksella.
Kaukaan Voiman
biovoimalaitos on yksi
Suomen suurimmista
biopolttoaineiden
käyttäjistä.

100 %

Lappeenrannan kaupungin
käyttämästä sähköstä on
uusiutuvaa
Lappeenranta on
maailman ensimmäinen
EKOenergia-kaupunki
Hiilidioksidipäästöt
laskeneet

40 %

BIOVERNO

Maailman ensimmäinen
toisen sukupolven
uusiutuvan dieselin
jalostamo

Älä mittaa sanoilla. Mittaa teoilla.

LUT GREEN
CAMPUS

LAPPEENRANTA

IT’S HAPPENING
HERE.
Tutustu Lappeenrannan vihreisiin tekoihin greenreality.fi
@GreenrealityLappeenranta

@GreenrealityLPR

@GreenrealityLPR

