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Kestävä Tampere 2030 -ohjelman visio ja tavoite
• Kestävä Tampere 2030 -ohjelma edistää kaupunkistrategian tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030.

• Tavoitteena on Tampereen alueella syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosenttia ja loppujen
päästöjen sitominen hiilinieluihin tai kompensoiminen muilla tavoin.

• Vuoden 2021 välitavoitteena on päästöjen vähentäminen 40 prosenttia.

• Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä kaupungin yksiköiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa, ja siinä edistetään asumisen, 
liikkumisen, energian tuotannon ja kulutuksen vähäpäästöisiä ratkaisuja sekä hiilinieluja.
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Ilmastotavoite
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“Tampere on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030.”

Päästövisio 1990-2050

→ Kokonaispäästöt ovat laskeneet 80 % 
1990-2030

33%
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Ilmastopäästöjen kehitys Tampereella 1990-2019

Alueellisten päästöjen nykytilanne

Ilmastopäästöjen lähteet Tampereella 2019



Tiekartta näyttää tietä ja ilmastovahti seuraa
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https://ilmastovahti.tampere.fi/



Tiekartta

Teemat ja 
tavoitteet

Toimenpidekoko-
naisuudet

6 tavoitetta 

37 toimenpidekokonaisuutta

236 toimenpidettä
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Tiekartassa listataan toimenpiteitä …
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… ja arvioidaan vaikutuksia



Teema 2. Kestävä liikennejärjestelmä
Tavoitteena on, että kestävien liikennemuotojen kulkutapaosuus on 69 %.
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Esimerkki: liikkumisen ohjauksen 
toimenpidekokonaisuus

Toimenpidekokonaisuuden kuvaus

• Ratkaistaan ruuhkautumisen ongelmia 
ensisijaisesti liikkumisen ohjauksen keinoin.

• Tarjotaan asukkaille kestävien kulkutapojen 
kokeiluja.

• Koululaisia ja opiskelijoita kannustetaan 
kestävään liikkumiseen.

• Tapahtumien pääsylippuun yhdistetään 
joukkoliikennelippu.

• Henkilöstön joukkoliikenne-edusta tehdään 
nykyistä joustavampi.
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Kohdennettua toimintaa projekteilla

Energiatehokkuus

Nollaenergiarakentaminen

Luontopohjaiset ratkaisut

Kierto- ja jakamistalous

Älykkäät

liikennejärjestelmät

Yhteistyö ja osallistaminenÄlykkäät energiajärjestelmät

Urbaani ruoantuotanto
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Kaikki toimenpiteet ovat tärkeitä

• Kaupungin yhtiöiden isot investoinnit 

(Naistenlahden voimalaitoksen uusiminen, raitiotie, 

keskuspuhdistamo, biokaasu- ja 

jätteenlajittelulaitokset) ovat linjassa 

hiilineutraaliustavoitteen kanssa, mikä on 

ratkaisevat tärkeää tavoitteen saavuttamisen 

kannalta.

• Tärkeitä ovat myös pienemmät ilmastoteot eli arjen 

toimintatapojen ja –kulttuurin muutos.



Riittävätkö toimenpiteet?

• Tiekartan arvioitavissa olevilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa noin 72 prosentin päästövähennys vuoteen 

2030 mennessä. Kaikkien toimenpiteiden kaikkia vaikutuksia ei kuitenkaan voida vielä arvioida. 

• Liikenteen päästövähennysarvio on 

toistaiseksi suuntaa-antava, koska siinä ei 

ole voitu arvioida niiden toimenpiteiden 

vaikutusta, joilla vaikutetaan kuntalaisten 

liikkumisvalintoihin. 
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Hiilineutraalius saavutetaan 
toimimalla yhteistyössä sidosryhmien kanssa

• Kuntalaisille ilmastosankari-kampanja, 
liikkumisen hiilijalanjälkilaskuri Tampere.Finland-
sovelluksessa, My2050 ilmastopeli ja Eco Impact
-keskusteluillat kahdesti kuussa.

• Tampereen seudun ilmastokumppanuus 
yrityksille kannustaa ilmastotekoihin.

• Tutkimusyhteistyötä yliopiston kanssa



Asukasyhteistyö

Tampere.Finland
sovelluksen 
liikkumisen 
hiilijalanjälkilaskuri.

Säännöllisiä Eco Impact –
keskustelutilaisuuksia 
englanniksi ja suomeksi.

Ilmastosankari-
kampanjoita.

Energia expertti –
koulutuksia taloyhtiöille.



Ilmastokumppanuustoimintaa
yrityksille

• Tavoitteena on saada alueen yritykset ja 
yhteisöt mukaan tavoittelemaan 
hiilineutraalia Tampereen seutua.

• Ilmastokumppanit määrittelevät itse oman 
organisaationsa ilmastonmuutoksen 
hillintään liittyvät ilmastoteot ja tavoitteet. 

Meitä on jo
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www.ilmastokumppanuus.fi
Picture Laura Vanzo



Yhteistyötä yliopiston kanssa

Esimerkkjä meneillään olevista yhteistyöshankkeista:

• Käytettyjen betonielementtien uudelleenkäyttö (ReCreate) 
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/kaytetyt-betonielementit-
kokonaisina-osaksi-uutta-taloa-kansainvalinen-suurhanke

• Kestävän ruokajärjestestelmän edistäminen (Fusilli)

https://www.tampere.fi/smart-tampere/kestava-tampere-2030-
ohjelma/fusilli.html

Tampereen kaupunki ja Tampereen korkeakouluyhteisö solmivat
kumppanuussopimuksen 2021. 

Tutkimus- ja koulutuspainotukset: 
• hyvinvoiva kaupunkilainen
• kestävä kaupunki
• muuttuva yhteiskunta 

Picture Laura Vanzo

https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/kaytetyt-betonielementit-kokonaisina-osaksi-uutta-taloa-kansainvalinen-suurhanke


Tulevaisuudesta

11.3.2022 19

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



Pormestariohjelman ja 
strategian tuki

• Tampereella ollaan sitouduttu hiilineutraalisuus 2030 -tavoitteeseen 
ja Tampereen ilmastotiekartan toimenpiteet toteutetaan. 

• Yksi toiminnan neljästä painopisteestä on hiilineutraaleja tekoja.

“Tampere on kansainvälisesti tunnettu vaikuttavista teoistaan ilmaston 
ja luonnon monimuotoisuuden eteen. Kestävien valintojen tekeminen on 

täällä helppoa - vetovoimamme syntyy arjen sujuvuudesta”

• Tampereen strategia tukee myös Suomen hiilineutraalisuus-
tavoitetta ja on linjassa muiden suurten kaupunkien kanssa.
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Valtuustokauden tavoitteet –
hiilineutraaleja tekoja
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Valtuustokauden tavoite Tavoitteiden mittarit

Ilmastopäästöjen määrä on vähentynyt vähintään 60 % vuoden 1990 tasosta • CO2 – päästöt

Kaupungin kestävää kasvua on vahvistettu kaavoittamalla 80 % asuinkerrosalasta 
joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin samoin kuin edistämällä työpaikkojen 
sijoittumista samoille vyöhykkeille

• Asemakaavoitetun asuinkerrosalan sijoittuminen 
joukkoliikennevyöhykkeille ja aluekeskuksiin

• Kaupunkirakenteen sekoittuneisuus 
joukkoliikennevyöhykkeillä ja aluekeskuksissa (kem2)

Kestävien liikkumismuotojen kulkutapaosuus on noussut valtuustokauden loppuun 
mennessä 5 % 

• Joukkoliikenteen nousut 
• Matkamäärä / asukas
• Kestävien liikkumismuotojen kulkutapaindeksi 
• Autokannan käyttövoima Luonnon monimuotoisuus 

kaupunkiympäristössä on vahvistunut ja todennettavissa

Luonnon monimuotoisuus kaupunkiympäristössä on vahvistunut ja todennettavissa • Lumo-ohjelman toteutuminen

Energiankulutus on vähentynyt valtuustokauden aikana keskimäärin 1 % vuodessa • Energiankulutustiedot

Lähde: Tekemisen kaupunki, Tampereen strategia 2030



Hiilineutraaleja tekoja -
kehitysohjelma edistää 
Tampereen asukkaiden 

ja yritysten 
oikeudenmukaista 

siirtymää kohti 
hiilineutraalia ja 
ilmastokestävää 

yhteiskuntaa.
Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo



Lisää tietoa:

Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekartta: 
https://www.tampere.fi/tiedostot/h/k63zEwnY3/Hiilineutraali_Tampere_2030_tiekartta.pdf

Kestävä Tampere 2030 –ohjelma: https://www.tampere.fi/smart-tampere/kestava-tampere-2030-ohjelma.html

Kestävä Tampere 2030 – kohti hiilineutraali kaupunkia -linjaukset: https://www.tampere.fi/asuminen-ja-
ymparisto/ymparisto-ja-luonto/kestava-kehitys/ymparistopolitiikka-ja-ilmastotavoitteet.html

Ilmastosankari: www.ilmastosankari.fi ja ilmastosankarin kalenteri: https://ilmastosankari.fi/tapahtumakalenteri/

Ilmastopeli: www.my2050.fi/

Liikkumisen hiilijalanjälkilaskurista: 

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2021/06/14062021_4.html

Ilmastokumppanuus yrityksille: https://ilmastokumppanuus.fi/
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