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Ilmastotavoite
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“Tampere on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030.”

Päästövisio 1990-2050

 Kokonaispäästöt ovat laskeneet 80 % 
1990-2030



Tiekartta näyttää tietä
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2019 20202018

Kestävä Tampere 2030 -
ohjelma järjestää työpajoja, 
joissa kaupungin yksiköt 
miettivät omaa yksikköään 
koskevia 
hiilineutraaliustoimenpiteitä.

31.8. Kaupunginhallitus hyväksyy tiekartan, joka on 
koottu yksiköiden tiekartoista.

Maaliskuusta 2021 lähtien tiekartan toteutumista on 
voinut voi seurata Ilmastovahti-palvelussa: 
https://ilmastovahti.tampere.fi/

Työpajoja

2021
18.6. Kaupunginvaltuusto 
hyväksyy Kestävä Tampere 
2030 – kohti hiilineutraalia 
kaupunkia -linjaukset. 

26.11. Kaupunginhallitus 
käynnistää Kestävä 
Tampere 2030 -ohjelman 
toteuttamaan linjauksia.



Tiekartta

Teemat ja 
tavoitteet

Toimenpidekoko-
naisuudet

6 tavoitetta 

37 toimenpidekokonaisuutta

236 toimenpidettä
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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.



Strategiasta toimintaan kaupungin 
strategisen johtamismallin avulla
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Kestävä Tampere 2030 
-ohjelma

Hiilineutraali Tampere 
2030 -tiekartta

Tiekartan toimenpiteitä nostetaan vuosittain
• Palvelu- ja vuosisuunnitelmiin
• Ilmastobudjettiin
• Projektien aihioiksi

“Tampere on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030.”
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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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Hiilineutraalius saavutetaan 
toimimalla yhteistyössä sidosryhmien kanssa

• Kuntalaisille ilmastosankari-kampanja,  
My2050 ilmastopeli, Eco Impact
keskusteluillat ja erätauko-dialogit

• Tampereen seudun ilmastokumppanuus 
yrityksille kannustaa ilmastotekoihin.

• Tutkimusyhteistyötä yliopiston kanssa
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https://ilmastokumppanuus.fi/

• Tavoite: saada alueen yritykset ja yhteisöt mukaan tavoittelemaan 

hiilineutraalia Tampereen seutua. 

• Mitä? Ilmastokumppanuus on nimensä mukaisesti kumppanuutta; sen 

tarkoitus on hyödyttää molempia kumppanuussopimuksen osapuolia.

• Miten? Ilmastokumppanit määrittelevät itse oman organisaationsa 

ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät ilmastoteot ja tavoitteet. Kumppanit 

voivat keskittyä haluamaansa kokonaisuuteen esim. energiansäästöön, 

energiatehokkuuteen, hankintojen ympäristömyötäisyyteen, jätteiden 

käsittelyyn tai henkilöstön sitouttamiseen.

Ilmastokumppanuustoiminta



Lisää tietoa:
Tampereen ilmastovahti: https://ilmastovahti.tampere.fi/

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

Ilmastopeli: www.my2050.fi/

Ilmastokumppanuus yrityksille: https://ilmastokumppanuus.fi/
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