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Riittävätkö Hiilineutraali Tampere 2030 –
tiekartan toimenpiteet?
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• Tampereen hiilineutraaliustavoite: Vuonna 
2030 ilmastopäästöt ovat 80 % pienemmät 
kuin vuonna 1990

o Loput päästöt kompensoidaan

• Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekartassa on 
laajasti kaupungin toimenpiteitä tavoitteen 
saavuttamiseksi (KH 31.8.2020)

• Tiekartan arvioitavissa olevilla toimenpiteillä 
voidaan saavuttaa noin 72 %:n päästövähennys 
vuoteen 2030 mennessä



Lisäpanostusten tarve
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Tiekartasta ilmastobudjetiksi
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ILMASTOBUDJETTI = PÄÄSTÖBUDJETTI + ILMASTOTOIMIEN TALOUSSUUNNITELMA

Hiilineutraalisuus
Hiilineutraali Tampere 

2030 -tiekartta
Ilmastobudjetti

Toimenpiteitä palvelu- ja 
vuosisuunnitelmiin

TAVOITE SUUNNITELMA SEURANTA

Kasvihuonekaasu-
päästöjen 

vuosittainen 
enimmäismäärä

Ilmastotoimille budjetoidut taloudelliset resurssit
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TAVOITE SUUNNITELMA SEURANTA

Miksi ilmastobudjetti?

Ilmastobudjetti tuottaa tietoa päätöksentekoon ja lisää läpinäkyvyyttä kuntalaisille.

Sen avulla seurataan hiilineutraaliustavoitteen etenemistä ja ilmastotoimien riittävyyttä.

Samalla hiilineutraaliustavoite konkretisoituu vuositasolla.

Edellä oleva vaatii kuitenkin budjetin valmistelijoilta ja päättäjiltä halua tehdä 
tärkeitä ja uudenlaisia valintoja pitkällä aikajänteellä.

Yhdistää ilmastotyön kaupungin talousarvioon ja tilinpäätökseen.

Tavoitteena on saada ilmastotoimille painoarvoa taloussuunnittelussa,                   

mikä parhaimmillaan mahdollistaa niukkojen taloudellisten resurssien uudelleenallokointia. 
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TAVOITE SUUNNITELMA SEURANTA

Miten lähdimme toteuttamaan?

• Oslo on tehnyt jo vuodesta 2017 lähtien 
ilmastobudjettia, jota Tampere on seuraillut 

• Tampereelle toive ilmastobudjetista tuli 
talousjohtajalta, pormestari seisoo vahvasti 
ilmastobudjetin takana

• Ensimmäistä kertaa mukana vuoden 2020 
talousarviossa
o Mukana vain päästöbudjetti

• Toista kertaa vuoden 2021 talousarviossa
o Päästöbudjetin lisäksi mukana ensimmäistä 

kertaa myös ilmastotoimien taloussuunnitelma
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Päästöbudjetti
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Toteutuneet päästöt 2018 sekä päästöbudjetti 2021, 2022, 2025 ja 2030

Maatalous

Lämmityssähkö

Teollisuuden sähkönkulutus

Erillislämmitys

Jätteet ja jätevedet

Teollisuus ja työkoneet

Muu sähkön kulutus

Kaukolämpö

Liikenne

-38 %

-45 %

-57 %

-80 %
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Ilmastotoimien taloussuunnitelma
• Tehty nelivuotiselle taloussuunnitelmakaudelle vuosille 

2021-2024

• Käyttötalouden osalta mukana on peruskaupunki ja 
investointien osalta koko kaupunkikonserni tytäryhtiöineen

• Mukana ilmastonmuutokseen hillintään ja sopeutumiseen 
että kestävän liikkumisen

Naistenlahti 3

Raitiovaunukalusto-
ja järjestelmä

Linja-auto-
varikko



sivu 9

Mitä seuraavaksi?

TÄRKEÄÄ: Johdon sitoutuminen ja eri yksiköiden välinen yhteistyö.

RAPORTOINTI:
• Päästöbudjetin toteuma raportoidaan ensi keväänä tilinpäätöksessä (TP2020)
• Ilmastotoimien taloussuunnitelma raportoidaan ensimmäisen kerran keväällä 2022 (TP2021)

KEHITYSKOHTEET:
• Toimenpiteiden päästövähennysten arviointi
• Ilmastotoimien painoarvon korostaminen taloussuunnittelussa


