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SDG 11 – Kestävät kaupungit
Tavoitteet (lyhennetty, valikoitu, KK)
•

Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille riittävä, turvallinen ja edullinen asunto ja peruspalvelut.

•

Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille turvallinen, edullinen, luotettava ja kestävä liikennejärjestelmä,
erityisesti lisäämällä julkista liikennettä ja kiinnittämällä erityistä huomiota erityisryhmien tarpeisiin.

•

Lisätä vuoteen 2030 mennessä laajamittaista ja kestävää kaupungistumista ja mahdollisuuksia
osallistavaan, integroituun ja kestävään asuinyhdyskuntien suunnitteluun.

•

Tehostaa hankkeita maailman kulttuuri- ja luontoperinnön suojelemiseksi.

•

Vähentää vuoteen 2030 mennessä kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia.

•

Lisätä vuoteen 2020 mennessä merkittävästi niiden kaupunkien ja asuinyhdyskuntien määrää, jotka

laativat ja toteuttavat osallistamiseen, resurssitehokkuuteen, ilmastonmuutoksen vaikutusten
lievittämiseen ja niihin sopeutumiseen sekä katastrofeista selviytymiseen tähtääviä yhtenäisiä
politiikkoja ja suunnitelmia.

Ponnistetaan kaupunkistrategiasta
• Kaupungilla on kestävän kehityksen tavoite
strategiassaan:
•

”Tampereen kaupunki toimii ekologisesti,
sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti
kestävällä tavalla.”

• Samoin selkeät ympäristötavoitteet:
•
•

”Tampere on hiilineutraali kaupunki vuonna 2030.”
”Kestävästi kasvava Tampere arvostaa luontoa,
säästää luonnonvaroja ja vähentää päästöjä.”

Tampereen seudun ilmastostrategia
Seudullinen ilmastostrategia jo vuodesta 2010

• Ilmastotyössä hämärtyvät jopa valtioiden rajat,
kunta on hyvin pieni yksikkö, mutta samalla
erittäin konkreettisten ratkaisujen tekijä.
Ilmastotavoitteiden arviointi 2016 ja päivitys 2018:

• Mahdollisuus hiilineutraaliuteen vuonna 2030.
Seudullinen taakanjako esitetty
konsulttiraportissa.
• Seutuhallitus suositteli kunnille liittymistä
Hiilineutraalit kunnat –verkostoon.
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Mitä hiilineutraalius tarkoittaa?
Vähennetään 80 % ilmastopäästöistä vuoteen 1990
verrattuna, jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan.

Kestävä Tampere 2030 –
kohti hiilineutraalia kaupunkia –linjaukset
Tarvitaan vaikutusten hallintaa ja kumppanuutta
Ympäristöpolitiikka kohti kestävää, hiilineutraalia kaupunkia toteutuu läpi koko kaupunkiorganisaation - toiminnan
elinkaaren aikaisia vaikutuksia tunnistamalla, ennakoimalla ja haitallisiin muutoksiin reagoivalla seurannalla.
Ympäristöpolitiikan tavoitteet ja vaikutusten hallinta ulottuvat kaupunkiorganisaation ulkopuolelle mm. isoissa
kaupunkirakentamisen hankkeissa ja palvelujen tuotannon kumppanuuksissa yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Toteutuksen ytimessä ovat:
•

tehokkaat, yhdessä sovitut toimintatavat

•

älykkäät, päästöjä ja luonnonvaroja säästävät, elinkaaren tunnistavat ratkaisut
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Kuntien päästövertailu

Lähde: Tampereen CO2-raportti, 2019
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Valtuustokauden tavoite vuodelle 2021 – 40%
verrattuna verrattuna vuoteen 1990
eli 787 kt CO2-ekv
Päästöjen pitäisi vähentyä vielä noin 130-150 kt,
jotta tavoite saavutettaisiin.
Vuonna 2017 ollaan kuitenkin hyvin vision
kehitystahdissa. Toisaalta päästökehitys 2020-luvulla pitää
olla jyrkästi laskeva, jotta tavoitteeseen päästään.

Kasvihuonekaasujen päästölähteet Tampereella 2017

Lähde: Tampereen CO2-raportti, 2019
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Välillisillä päästöillä on väliä
Näistä asuminen ja liikenne ovat
mukana suorissa päästöissä,
joita kaupunki laskee.
Kokonaishiilijalanjälki on noin
kaksinkertainen.

Lähde: Ilmastodieetti, Suomen ympäristökeskus
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Kestävä Tampere 2030 –
kohti hiilineutraalia kaupunkia

Kaupunginvaltuusto hyväksyi linjaukset 18.6.2018

Valtuuston linjausten toteutusohjelma
Smart Tampere
Kaupungin strateginen kehitysohjelma 2017-2021
Ohjelman omistaja Teppo Rantanen

Kestävä
Tampere 2030

Digiohjelma

Ekosysteemiohjelma

”Hiilineutraali
Tampere 2030”

”Digitaaliset
palvelut 2025”

”Alustat ja
ekosysteemit”

Ohjelman johtaja
Kari Kankaala
Ohjelmapäällikkö
Pauli Välimäki

Ohjelman johtaja
Jarkko Oksala
Ohjelmapäällikkö
Mia Vaelma

Ohjelman johtaja
Seppo Haataja
Ohjelmapäällikkö
Niina Siipola

”We know what needs to be done,
we know how to begin, and
we will learn along the way.”
- Sir Nick Stern

”Jokainen tsäänssi on mahdollisuus.”
- M. Nykänen

Toimenpiteet ja päästövähennyspotentiaali
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Hyötytavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet 2019-2030
Kestävä
Tampere 2030
-ohjelma
Strateginen
perusta
300 000 asukkaan
viihtyisä ja elävä
kaupunki

Hiilineutraali
Älykkään ja kestävän
liikenteen ja
kaupunkikehityksen
edelläkävijä
Hyötytavoitteet
vuodelle 2030
Toimenpidekokonaisuudet

Mittarit

Uuden joukkoliikennejärjestelmän
kehittäminen

Kestävien liikennemuotojen kulkutapaosuus on 69 %

Ilmastotavoitteiden
toteuttaminen
asemakaavoituksessa

Kävelyn ja pyöräilyn
olosuhteiden
edistäminen

Kaupunki kasvaa ensisijaisesti
joukkoliikennevyöhykkeille ja
aluekeskuksiin

Tieliikennepäästöjen
vähentäminen

Kaavoitettu asuinkerrosala
joukkoliikennevyöhykkeillä ja
aluekeskuksissa

Kulkutapaosuudet, päästöt,
liikenteen määrä
Sähkölaitoksen
uusiutuva
energiantuotanto

Hiilineutraalin asuin-ja
palvelurakentamisen
uudet ratkaisut

Uudisrakentaminen on
nollaenergiatasoa ja
asumisen hiilijalanjälki
pieni

Kuntien
energiatehokkuussopimuksen
toteuttaminen

Uusiutuvan energian
osuus on 80 %
Hiilineutraalin
infrarakentamisen
uudet ratkaisut

Uudisrakennusten E-luku,
rakennusten energiankulutus/asukas,
puurakentamisen ja uusiomateriaalien
osuudet rakentamisessa

Ilmastotavoitteiden
toteuttaminen
yleiskaavoituksessa
Materiaalien
kierrätyksen ja
hyötykäytön uudet
ratkaisut

Kestävän
kulutuksen ja
hankintojen
uudet ratkaisut
Ympäristökasvatuksen ja neuvonnan
kestävää ja
lisääminen

Kulutus on
kiertotalous toimii
Aurinkoenergian ja
muun hajautetun
uusiutuvan energian
käyttöönotto

Uusiutuvan energian osuus,
kaupungin kiinteistöjen energiankulutus,
lämmitysmuodot ja päästöt,
aurinkopaneelien määrä

Jätteen määrä ja
kierrätysaste, ympäristökriteerit
hankinnoissa, hankintojen määrä
Hiilinielujen
vahvistaminen
viherrakenteissa ja
metsissä

Ilmastonmuutokseen
sopeutumisen
toimenpiteet

Kaupunkiluonto ja rakenteet sitovat hiiltä ja
ilmastonmuutokseen on
varauduttu

Luonnonsuojelualueiden määrä,
kaupungin metsien vuosikasvu ja
–poistuma, viherkertoimen käyttö

Kaupunkistrategia: Tampere on hiilineutraali 2030
eli – 80 % päästövähennys vuoteen 1990 verrattuna

BACKCASTING

Kestävä Tampere 2030 –tiekartan
päästövisio:

Kestävä Tampere 2030 –linjaukset:

• Kokonaispäästöjen tavoitekehitys
• Sektorikohtaiset päästövähennystavoitteet

• Visio kestävästä, hiilineutraalista
kaupunkikehityksestä Tampereella
2030 teemoittain

• Mitoitus strategian tavoitteeseen

Kestävyysindikaattorien määritys:
• Teemojen mittarit, joilla seurataan
sekä päästötavoitteen, että linjausten
vision toteutumista rinnakkain

Tavoitekehikko
Jatkuva sektorikohtaisten
muutostarpeiden analyysi
päästötavoitteisiin
pääsemiseksi

FORECASTING

Päästövaikutukset

Suunniteltujen toimenpiteiden riittävyys ja
priorisointi

Kustannusvaikutukset

1.
Indikaattorien tavoitearvot
vuodelle 2030

Muut kestävyysvaikutukset
(indikaattoreihin perustuen)

TIEKARTAT
VUOTEEN 2030
ILMASTOTOIMET
YKSIKÖISSÄ

KEHITYSPROJEKTIT

SEURANTA
2.

Indikaattorien toteuma ja kehitys
(vuosittain)
Toimenpiteiden, pilottien ja
kehitysprojektien toteutuminen
tiekarttojen mukaan (tiiviimpi
raportointi)

Kestävän kehityksen yksikkö
Kestävä Tampere 2030 -ohjelma

PILOTIT
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Esimerkki toimintatavasta: Tavoitteena
vähäpäästöinen bussiliikenne
• Edullisuusjärjestys: Investointikustannukset
1)
2)
3)

Uusiutuva diesel
Biokaasu
Sähkö

• Edullisuusjärjestys: Kokonaiskustannukset (investointi- ja
käyttökustannukset)
1)
2)
3)

Sähkö
Biokaasu
Uusiutuva diesel

• Edullisuusjärjestys: Vähennetyn CO2-tonnin kustannus
1)
2)
3)

Sähkö
Biokaasu
Uusiutuva diesel

• Verrataan päästöjen vähentymistä siihen, jos
uusioinvestoinnin sijaan lisätään vastaavalla summalla
tavallista bussiliikennettä.

Päätösten tekemiseen
tarjotaan riittävä tieto
eri vaihtoehdoista ja
niiden vaikutuksista.
Arvovalinnat tekee
luottamuselin.
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Mikä on ilmastobudjetti?
Lisää läpinäkyvyyttä tuomalla ilmastotoimet,
niiden etenemisen ja käytetyt varat näkyviksi
kuntalaisille.
• Kasvihuonekaasupäästöille asetetaan vuosikohtainen enimmäismäärä
sektoreittain
• Kirjataan toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi
• Budjetoidaan toimenpiteille vuositasolla käytettävät taloudelliset resurssit

 Yhdistää ilmastotyön kaupungin tavanomaiseen talousarviomenettelyyn
 Havainnollistaa toimien riittävyyden säännöllisen raportoinnin kautta
tilinpäätöksen yhteydessä

6.11.2019
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Tampereen ilmastobudjetti
• Tampereen pormestari on liittänyt vuoden 2020
talousarvioehdotukseensa ensimmäisenä kaupunkina
Suomessa ilmastobudjetin
o Nyt: Vuosikohtainen kasvihuonekaasupäästöjen enimmäismäärä
sektoreittain
o Seuraavaksi: Kaupunkiorganisaation toimenpiteet, niiden
päästövähennysarviot sekä toteuttamiseen budjetoitavat
taloudelliset resurssit

• Jatkossa ilmastobudjetti raportoidaan tilinpäätöksen
yhteydessä
o Vuosikohtaiset kasvihuonekaasupäästöt, ilmastonsuojelun
toimenpiteiden käyttötalous- ja investointimenot sekä
toimenpiteiden edistymisen seuranta mittaristolla
6.11.2019
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Kiitos.
Kari.Kankaala@tampere.fi
050 351 3020
@KariKankaala

