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Kestävä Tampere osana Smart 
Tamperetta – uhka ja mahdollisuus
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Mahdollisuus!

• Smart Tampereen kautta päästiin mukaan olemassa oleviin kanaviin ja tapahtumiin, joilla 
on jo valmiit yleisöt:

• Smarttampere.fi-sivu

• Uutiskirje yrityksille ja asukkaille (erilliset)

• Twitter (2176 seuraajaa)

• Instagram (340 seuraajaa)

• Smart City konferenssit Suomessa ja ulkomailla. 

• Asian esillä olo useiden johtajien kautta eri foorumeilla.

• Saatiin avattua kanava erityisesti yritysmaailmaan.



Haasteitakin löytyy…
• Samat tiedotteet kahdelle eri nettisivulle (tampere.fi ja smarttampere.fi) ja 

useisiin sosiaalisen median kanaviin.

• Liian monta (?) termiä kerrottavaksi: 

#smarttampere

#kestavatampere

#hiilineutraali 

#ekokumppanit

#projektix (EKAT, STARDUST, Puurakentamisen edistämisohjelma, Kieppi, 
Jakajat, AREA21)

#ilmastosankari
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Tavoitteena on hiilineutraali Tampere vuoteen 
2030 mennessä. 

Pääasia lienee, että viestin vastaanottaja muuttaa 
toimintatapojaan kestävämmäksi riippumatta 

siitä, kuka viestii.
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Toisaalta



Ilmastosankari kantavana teemana
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• Talvella 2018-2019 kerättiin asukkaiden pieniä ja suuria 
ilmastotekoja.

• Ilmastotekoja saatiin noin tuhat.

• Heistä valittiin viisi ilmastosankaria, jotka voittivat 
sähköpyörät itselleen.

• Kaikki ilmastotekonsa jättäneet kutsuttiin Plevnaan 
ilmaiseen leffanäytökseen katsomaan ”Tomorrow – kohti 
parempaa huomista”.



Ilmastosankari-kampanja
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Ilmastosankari-kampanja

7



Sankarit sanansaattajina
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• Juttuja esim. 
Tampere-lehdessä ja 
Aamulehdessä.



9Tulossa pian ilmastosankarin oma Instagram-tili.
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Tutkimuksesta selkänojaa 
viestintään – itsekkyys voittaa

• Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvitettiin kulkutapojen ja kansalaisten 
kokeman tyytyväisyyden suhdetta. 

• -> Ne suomalaiset, jotka olivat muuttaneet kulkutapojaan kestävämpään suuntaan, olivat 
tyytyväisempiä elämäänsä kuin ne, jotka olemassa olevista vaihtoehdoista huolimatta jatkavat 
entiseen tapaan.

• Keskimäärin joka kolmanteen matkaan on vaihtoehto olemassa. Vähentämällä määrätietoisesti oman 
auton käyttöä ja lisäämällä kävelyä, pyöräilyä sekä joukkoliikenteen käyttöä tyytyväisyys lisääntyy. 

• Tämä on mahdollista vain silloin, jos todellinen vaihtoehto liikkumiselle on olemassa.

• Arto O. Salonen: 
• ”Kun halutaan vaikuttaa kansalaisten kulkutapojen muuttumiseen, itsekkäät omaan etuun 

viittaavat hyödyt ovat vaikuttavin tapa saada aikaan käyttäytymisenmuutoksia. Oleellista on 
vedota oman hyvinvoinnin parantumiseen. Ympäristökysymykset edellä kulkutapamuutoksiin 
vaikuttaminen ei sen sijaan ole kansalaisten näkökulmasta se tehokkain toimintapa liikenteen 
hiilineutraalisuuteen pyrittäessä.”

https://www.uef.fi/-/kestavat-elamantavat-lisaavat-ihmisten-tyytyvaisyytta
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Keväällä 2020 tulossa 
ilmastosankarin jatkokampanja

• Erilaiset sankarityypit kuin viimeksi

• Vielä suunnitteilla, mutta tässä ideaa:

• ”Digisankari”

• ”Keski-ikäinen lihansyöjä-äijä”

• ”Retkeilijätyyppi”
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Sukellus pelien maailmaan keväällä 
2020
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• Asukastyöpajat

• Henkilöstön tiekarttatyöpajat

• Henkilöstölle Ekotukikirje

• Esimieskoulutus henkilöstölle

• Projektien omat kanavat

Mitä muuta?

• Kestävä Tampere –facebook
(737 seuraajaa)

• Ilmasto-oppaan 
kampanjointia säännöllisesti



Kiitos!
aino.jarventausta@tampere.fi

smarttampere.fi
www.tampere.fi/smarttampere

www.ilmastosankari.fi

mailto:aino.jarventausta@tampere.fi

