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Kaupungit ja kestävä tulevaisuus
• Kestävä talous perustuu maapallon kantokykyyn. 

• Talous on väline, jonka tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia ihmisille, 
ympäristön kestävyyden asettamissa rajoissa, tulevat sukupolvet 
huomioon ottaen.

• Kaupungit liittyvät keskeisesti yhteiskunnan suuriin muutoksiin. Ne liittyy 
aikamme suuria ongelmia, mutta niistä voi myös löytyä ratkaisuja näihin. 

• Yli kaksi kolmasosaa kaikesta energiasta kulutetaan kaupungeissa ja 
merkittävä osa ympäristövaikutuksista ja päästöistä syntyy kaupungeissa. 

• Kaupungit ovat innovaatioiden lähteitä, talouden vetureita, hyvinvoinnin 
luojia ja taloudellisen toimeliaisuuden lähteitä.

• Kaupungin koon kasvaessa, sosioekonomiset suureet kuten 
bruttokansatuote tai innovaatiot kasvavat suhteessa enemmän, yleensä 
15 prosenttia enemmän kuin lineaarinen kasvu antaisi odottaa 
(Bettencourt, 2010). 

• Suuret kaupungit ovat siis merkittävässä roolissa, kun kestävää kehitystä 
toteutetaan käytännössä ja kun ilmastonmuutoksen torjumiseen 
kehitetään konkreettisia ratkaisuja.



Kaupungit ja kestävä tulevaisuus
• Globalisaatio ja elinkeinorakenteen muutos: alueellinen riippuvuus 

kansainvälisestä kaupasta ja yhteyksistä kasvaa 

• Väestö keskittyy yhä harvemmille kaupunkiseuduille

• Teknologian kehitysilmiöiden tuntemus muuttuu yhä on 
tärkeämmäksi, digitalisaatio tulee osaksi kaikkea

• Eri liikennemuotojen priorisointi tulee väistämättä vastaan, 
liikenneväyliä tulee suunnitella tulevia tarpeita varten

• Ilmastonmuutokseen vastaaminen ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentäminen tulee entistä olennaisemmaksi osaksi liikenteen 
suunnittelua 

• Kuntien yhteistyön ja yhteisen sitoutumisen merkitys suhteessa 
valtioon hankkeisiin kasvaa, alueellisen tahtotilan löytyminen 
kestävien ratkaisujen löytämiseksi on äärimmäisen tärkeää

• Miten varmistamme kaupungin uudistuskyvyn ja asukkaiden 
mahdollisuuden tasa-arvoon ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

3



Kaupungit ja kestävä tulevaisuus

• Kaupungit voivat luontevasti tarjota vaihtoehtoisia 
malleja kulutukselle ja muuttaa suhtautumisesta 
’omistamiseen’ korvaamalla materiaalista kulutusta 
kierto- ja jakamistaloudella, julkisella liikenteellä jne. 

• Tällaiset vaihtoehtoiset mallit ovat kestävän 
kaupunkipolitiikan keskiössä.

• Kaupunkipolitiikan tulisikin parantaa edellytyksiä 
kestävän kehityksen tai vihreän talouden yrittäjyyden 
edistämisessä. Kaupunkien toimintavaltuuksia 
kansallisessa elinkeinopolitiikassa pitäisi myös vahvistaa 



Kiertotalous ja sen edellytykset
1. Kilpailukyvyn ja elinvoiman perusta uusiksi

o Tavoitteemme on kehittää taloutta niin, että kiertotalouden ratkaisut nostetaan Suomessa kilpailukyvyn ja talouden kasvustrategian keskiöön. Kiertotalous 
voi luoda Suomelle useiden miljardien eurojen vuosittaisen arvonlisän sekä parantaa yritystemme kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla ja synnyttää jopa 

kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Hiilineutraalin kiertotalouden tavoittelu on luonut maailman nopeimmin kasvavan markkinan: maailmassa tarvitaan 
90 biljoonan dollarin investoinnit vuoteen 2030 mennessä Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi (We Mean Business Coalition, 2016).

2. Siirrytään vähähiiliseen energiaan

o Kiertotaloudessa hyvinvointimme tuottamiseen tarvitaan edelleen energiaa. Sen on oltava kestävästi tuotettua uusiutuvaa ja vähähiilistä. Lisäksi energian 
tehokasta käyttöä on pystyttävä edistämään. Jotta kiertotalouden kehittyminen on mahdollista ja maapallon lämpeneminen saataisiin pysäytettyä 1,5 

asteeseen, Suomen tulisi harkita kunnianhimon tason nostamista niin kansallisessa kuin myös Euroopan Unioninkin ilmasto- ja energiapolitiikassa.

3. Luonnonvaroihin suhtaudutaan niukkuutena

o Luonnonvarojen ja materiaalien prosessointi sekä tuotteiden valmistus aiheuttavat globaaleista ilmastopäästöistä merkittävän osan. Suomalainen kulutus ja 
tuotanto eivät voi enää perustua luonnonvarojen rajattomaan käyttöön, vaan kestävän tason ja Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen 

tarvitaan kiertotaloutta.

o Keskeisiä keinoja ovat materiaalien saaminen kiertoon yhä uudelleen, tuotteiden materiaalitehokkuus ja kiertotalouden liiketoimintamallien käyttöönotto. 
Kiertotalous on myös olennaisessa roolissa, kun ratkaistaan luonnonvarojen niukkuuteen, kuten maametallien riittävyyteen liittyviä haasteita.

o Luonnonvarojen käyttö, prosessointi ja tuotteiden valmistus aiheuttavat ympäristövaikutuksia eri maissa ja maanosissa. Suomessa tulee kiinnittää huomiota 
siihen, että missä päin maailmaa tehdyillä investoinneilla saadaan teollisuuden haitallisia ympäristövaikutuksia pienennettyä eniten.

4. Arjen päätöksistä käyttövoimaa muutokselle

o Talouden peli ei nytkähdä seuraavalle, kiertotalouden mukaiselle tasolle ilman meidän kaikkien arjessa tekemiä valintojamme. Jopa lähes 70 prosenttia 
Suomen ilmastopäästöistä liittyy asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan. Tällä hetkellä suomalaisten elintavat vaatisivat lähes neljän maapallon verran 

luonnonvaroja. Meidän tulee pyrkiä vuoteen 2030 mennessä hiilijalanjäljen puolittamiseen vuoden 2010 tasosta, jota on esitetty myös Valtioneuvoston 
keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa (2017). Se vaatii meiltä uudenlaista suhtautumista omistamiseen, niin kulttuurisesti, verotuksellisesti kuin 

tulonjaonkin kannalta. Kaikilla tulisi olla mahdollisuus olla omistamatta.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80703/YMra_21_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y


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.”





Kestävä Tampere 2030 –
kohti hiilineutraalia kaupunkia 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi linjaukset 18.6.2018 
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1. Kestävä liikkuminen ja kaupunkirakenne 2030

• Liikenne on vähäpäästöistä ja tehokasta.
• Matkaketjut ovat sujuvia ja liikkumisen yhteiskäyttöratkaisut ovat 

kehittyneet.
• Kävely ja pyöräily ovat kulkumuotoina suosittuja ja reitit ovat 

yhtenäisiä ja viihtyisiä.
• Kaupungin metsät, viheralueet ja vesistöt muodostavat 

yhtenäisen ja monimuotoisen verkoston, jonka käyttö on sekä 
taloudellisesti että ekologisesti kestävää.

• Kaupungin kasvu on suuntautunut joukkoliikennevyöhykkeelle ja 
aluekeskuksiin ja matkustustarve on vähentynyt.

• Kaupungin asuntorakentamisesta suurin osa toteutetaan 
täydennysrakentamisena.

Toteutustapoja ja -välineitä valtuustokaudella ovat mm. 
• Asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2018 - 2021 
• Yleiskaavoituksen työohjelma 2018 - 2021
• Asemakaavoitusohjelma 2018 - 2022
• Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP)
• Kantakaupungin hulevesiohjelma
• Riskien hallinnan suunnitelma
• Raitiotien rakentaminen 2017-2021
• Bussilinjaston ja kaluston kehittäminen
• Pyöräilyn ja kävelyn olosuhteiden 
• parantaminen
• Smart Tampere -kehitysohjelma
• Maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän 

aikavälin suunnitelma (PALM)

Tampere on kestävän kaupunkisuunnittelun, liikkumisen ja 
työtapojen edelläkävijä. Ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin on 

varauduttu. Asuinympäristö on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä.



2. Kestävä asuminen ja rakentaminen 2030

• Asuminen on monipuolista, joustavaa ja energiatehokasta ja 
asumisen älyratkaisut ovat kehittyneitä. Asumisen suunnittelussa 
arvioidaan hiilineutraliteetti laaja-alaisesti huomioiden 
rakentaminen ja ylläpito sekä eläminen kokonaisuutena.

• Rakentaminen on ilmastokestävää ja materiaalitehokasta, ja 
puurakentamista suositaan.

• Rakentamisen ja käytön aikaiset ympäristöriskit tunnistetaan ja 
niiden vaikutukset on minimoitu.

• Luontoperäiset ratkaisut infrastruktuurin rakentamisessa ja 
ylläpidossa ovat käytössä ja ovat lisänneet myös kaupunkiluonnon 
monimuotoisuutta ja asuinympäristöjen viihtyisyyttä.

Toteutustapoja ja -välineitä valtuustokaudella ovat mm. 
• Asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2018 - 2021
• Yleiskaavoituksen työohjelma 2018 - 2021
• Asemakaavoitusohjelma 2018 - 2022
• Massataloussuunnittelu
• Smart Tampere -kehitysohjelma 
• Puurakentamisen edistämisohjelma 2016 - 2020
• Urban Nature Labs (UnaLab) -projekti
• EU-GUGLE -projekti
• AREA 21 -projekti
• Maankäytön toteuttamisen ja investointien pitkän 

aikavälin suunnitelma (PALM)
• Uusiomaarakentamisen UUMA3-ohjelma 2018-2020

Asuinalueet ovat houkuttelevia ja omaleimaisia sekä kestävää 
elämäntapaa ja osallisuutta vahvistavia. Hyvät mahdollisuudet 

luontokokemuksiin tukevat asukkaiden hyvinvointia. Rakentamisella 
luodaan edellytykset turvalliselle, terveelliselle ja viihtyisälle asumiselle.



3. Energian kestävä tuotanto ja kulutus 2030

• Keskitetty energiantuotanto on lähes hiilineutraalia ja hajautetun 
uusiutuvan energian merkitys osana energiajärjestelmää on 
kasvanut.

• Energiatehokkuustyön tuloksena olemassa olevan 
rakennuskannan energiankulutus on laskenut. Fossiilinen 
erillislämmitys on loppunut. 

• Tehovaihteluita tasataan kysyntäjoustojen ja muiden uusien 
toimintamallien avulla.

• Liikenteen energiankulutus on vähentynyt, uusiutuvien 
polttoaineiden osuus on noussut. Infrastruktuuri tukee sekä 
sähköautojen että biopolttoaineiden kasvavaa käyttöä. 

• Energialiiketoiminta ja osaaminen ovat Tampereella 
huippuluokkaa. Tampereella on yksi tai useampi alusta, joissa 
älykkäiden energiaverkkojen ratkaisuja sekä erilaisia kestäviä 
energialähteitä voi kokeilla käytännössä.

Toteutustapoja ja -välineitä valtuustokaudella ovat mm. 
• AREA21-projekti
• STARDUST-projekti
• Hiedanrannan energiajärjestelmän visiotyö
• Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -projekti
• Smart buildings & Infra -kehitystyö
• Tampereen Sähkölaitoksen investoinnit ja palvelut
• Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biokaasulaitos
• Kuntien energiatehokkuussuunnitelma (KETS)
• Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) 

toteutus

Energialähteet ovat vähäpäästöisiä. Energiaa hyödynnetään 
tehokkaasti älykkäiden lämpö-, jäähdytys- ja sähköverkkojen, 

energiavarastojen sekä älykkäiden rakennusten toimiessa yhteen. 
Älyratkaisuilla ja energiapalveluilla vähennetään myös 

sähkön- ja lämmön kulutuspiikkejä.



4. Kestävä kulutus ja materiaalitalous 2030

• Kaupungin investoinneissa sekä palveluiden ja materiaalien 
hankinnoissa tunnistetaan/huomioidaan elinkaaren aikaiset 
ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.

• Massataseen arvioimiseen ja materiaalien hallintaan kiinnitetään 
huomiota jo kaavoitusvaiheessa massataloussuunnittelulla.

• Materiaalit uusiokäytetään ja jätteen syntyä ehkäistään.
• Elintarvikehävikki minimoidaan. 
• Jätevesien puhdistus ja ravinteiden kierrätys on tehostunut.
• Tilojen käyttö on joustavaa ja tehokasta.
• Edistetään kaupunkilaisten mahdollisuuksia käyttää lähipalveluja. 

Toteutustapoja ja -välineitä valtuustokaudella ovat mm. 
• Asunto- ja maapolitiikan välineet
• Kiertotaloutta edistävä elinkeinopolitiikka ja 

kiertotalouspuistot Tarastenjärvellä, Kolmenkulmassa ja 
Hiedanrannassa

• Smart Tampere -ohjelma
• Kestävien hankintojen kriteerien kehittäminen ja 

tehostettu käyttöönotto
• Kaupungin kiinteistöjen jätehuollon kehittäminen
• Sulkavuoren keskuspuhdistamo ja PJH:n
• biokaasulaitos
• Asukasyhteistyö ja viestintä yhteistyössä 
• Ekokumppanit Oy:n kanssa
• Uuma3 –ohjelma 2018-2020

Kiertotalouden periaatteet ohjaavat materiaalien käyttöä. 
Kaupunki tukee asukkaiden kestävän kulutuksen ratkaisuja.



5. Kestävä kaupunkiluonto 2030

• Luonnon merkitys kaupunkilaisten hyvinvoinnille ja 
terveydelle on tunnistettu.

• Luonnonsuojelualueita on suunnitelmallisesti lisätty ja 
luonnon monimuotoisuus on turvattu.

• Uhanalaisten luontotyyppien ja lajien sekä maaseutualueiden 
perinnebiotooppien säilymisestä on huolehdittu.

• Järvien kestävää virkistys- ja matkailukäyttöä on edistetty ja 
luontoretkeilyn edellytyksiä on parannettu.

Toteutustapoja ja -välineitä valtuustokaudella ovat mm. 
• Luonnonsuojeluohjelma 2012-2020
• Luonnon monimuotoisuuden ohjelmatyö
• Retkeilyalueiden ja järviluontokeskuksen toteuttaminen
• Kaupunkivihreän lisääminen
• Viherkertoimen käyttö maankäytön suunnittelussa
• Ekosysteemipalveluiden arvottaminen päätöksenteon 

tueksi
• Metsien kestävän hoidon periaatteet, 
• Hiilivarastojen ja -nielujen turvaaminen ja lisääminen

Luonnonvaroja käytetään kestävästi ja hiilinieluja on vahvistettu. 
Luonnon monimuotoisuutta ja kaupunkivihreää on lisätty sekä 

luontomatkailua kehitetty.



6. Hyvä ympäristön tila 2030

• Vesistöjen ravinne- ja haitta-ainekuormitus on vähentynyt.
• Juomaveden laatu on säilynyt erinomaisena.
• Pohjavesien ja maaperän suojelu on tehokasta.
• Ilmanlaatu on pysynyt hyvänä ja 

ympäristömeluntorjunnassa on onnistuttu. 

Toteutustapoja ja -välineitä valtuustokaudella ovat mm. 
• Ekotukiverkosto
• Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä
• Tiedonhallinnan, raportoinnin ja seurannan 

kehittäminen ja ohjelmointi
• Tarkkailu-, kunnostus- ym. ohjelmien toteutus, esim. 

ilman laatu
• Tampereen vesistöseurantaohjelma 2010 – 2020
• Meluntorjunnnan toimintasuunnitelma 2018 - 2020
• Asunto- ja maapolitiikan linjaukset 2018-2021 
• Unalab EU-projekti

Toiminnan elinkaarten aikaiset ympäristövaikutukset 
tunnistetaan ja hallitaan läpi kaupunkiorganisaation. Ympäristön 

tilaa seurataan ja parannetaan. Seurantatieto on julkisesti 
saatavilla ja käytettävissä päätöksenteossa.



KIITOS
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