
Hiilineutraali kaupunki –
onko se mahdollista?

Apulaispormestari Aleksi Jäntti



Ilmastopäästöjen nykytila
ja tulevaisuus



CO2 päästöt 1990-2030 ja
väestönkasvu Tampereella  
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Tampereen ilmastovisio

-80 %
CO2-päästöissä 
vuoteen 2030 

mennessä 
1990 tasosta
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Välillisillä päästöillä on väliä

Lähde: Ilmastodieetti, Suomen ympäristökeskus 
SYKE (Perustuu ENVIMAT-tutkimukseen 2009)

Näistä asuminen ja liikenne ovat 
mukana suorissa päästöissä, 
joita kaupunki laskee. 
Kokonaishiilijalanjälki on noin 
kaksinkertainen.
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Kasvihuonekaasujen päästölähteet Tampereella 2017

Lähde: Tampereen CO2-raportti, 2019

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/kestava-kehitys/selvitykset-ja-raportit.html


Muutosta on tapahduttava 
kaikissa päästölähteissä

Päästölähde Muutos 
2015–
2030

Kaukolämpö -89 %

Erillislämmitys -84 %

Lämmityssähkö -72 %

Muu sähkön käyttö -68 %

Teollisuus ja työkoneet -66 %

Maatalous -65 %

Liikenne -55 %

Jätteet ja jätevedet -80 %

Yhteensä -72 %
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Sähkölaitoksen energianhankinta ja 
CO2 - päästöt
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Kohti hiilineutraalia kaupunkia



Smart Tampere
Kaupungin strateginen kehitysohjelma 2017-2021

Ohjelman omistaja Teppo Rantanen

Ekosysteemi-
ohjelma

”Alustat ja 
ekosysteemit”

Ohjelman johtaja
Seppo Haataja

Ohjelmapäällikkö 
Niina Siipola

Digiohjelma

”Digitaaliset 
palvelut 2025”

Ohjelman johtaja
Jarkko Oksala

Ohjelmapäällikkö
Mia Vaelma

Kestävä 
Tampere 2030

”Hiilineutraali 
Tampere 2030”

Ohjelman johtaja
Kari Kankaala

Ohjelmapäällikkö
Pauli Välimäki

Älykäs ja kestävä Tampere
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Kestävä Tampere 2030 –
kohti hiilineutraalia kaupunkia 

-linjaukset

Kaupunginvaltuusto 18.6.2018

Kaupunginhallitus 26.11.2018
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Hiilineutraalin 
infrarakentamisen 

uudet ratkaisut

Hiilineutraalin asuin-ja 
palvelurakentamisen 

uudet ratkaisut

Kestävän 
kulutuksen ja 
hankintojen 

uudet ratkaisut

Materiaalien 
kierrätyksen ja 

hyötykäytön uudet 
ratkaisutStrateginen 

perusta

300 000 asukkaan 
viihtyisä ja elävä 
kaupunki 

Hiilineutraali 

Älykkään ja kestävän 
liikenteen ja 
kaupunkikehityksen 
edelläkävijä 

Kävelyn ja pyöräilyn 
olosuhteiden 
edistäminen

Uuden joukkoliikenne-
järjestelmän 
kehittäminen

Kestävien liikenne-
muotojen kulkutapa-
osuus on 69 % Tieliikenne-

päästöjen 
vähentäminen

Uudisrakentaminen on 
nollaenergiatasoa ja
asumisen hiilijalanjälki 
pieni

Aurinkoenergian ja 
muun hajautetun 

uusiutuvan energian 
käyttöönotto 

Kuntien 
energiatehokkuus-

sopimuksen  
toteuttaminen 

Sähkölaitoksen 
uusiutuva 

energiantuotanto

Uusiutuvan energian 
osuus on 80 %

Ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen 
toimenpiteet

Hiilinielujen 
vahvistaminen 

viherrakenteissa ja 
metsissä

Kaupunkiluonto ja -
rakenteet sitovat hiiltä ja 
ilmastonmuutokseen on 

varauduttu

Kaupunki kasvaa ensisijaisesti 
joukkoliikennevyöhykkeille ja
aluekeskuksiin

Ilmastotavoitteiden 
toteuttaminen 
yleiskaavoituksessa

Ilmastotavoitteiden 
toteuttaminen 
asemakaavoituksessa

Kulkutapaosuudet, päästöt,
liikenteen määrä

Mittarit

Hyötytavoitteet
vuodelle 2030

Toimenpide-
kokonaisuudet

Kaavoitettu asuinkerrosala
joukkoliikennevyöhykkeillä ja
aluekeskuksissa 

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

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

Jätteen määrä ja
kierrätysaste, ympäristökriteerit 
hankinnoissa, hankintojen määrä

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

Kestävä 
Tampere 2030 
-ohjelma

Kulutus on kestävää ja 
kiertotalous toimii

Ympäristö-
kasvatuksen ja -

neuvonnan 
lisääminen 

Hyötytavoitteet ja toimenpidekokonaisuudet 2019-2030



Yleiskaavan ilmastovaikutusten 
arvioinnin johtopäätöksiä
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Tervassilta

Havulaaksonpuisto

Tervaslammenpuisto

Urbaanit 
pientaloratkaisut 

puusta Puukoulu ja -päiväkoti

Puukerrostalot
puurunko- ja julkisivut

Isokuusi

Isokuusen 
puukaupunki



Arkkitehtuurityöhuone BUENAVENTURA

KESTÄVÄ JA ÄLYKÄS TULEVAISUUDEN KAUPUNGINOSA



Arkkitehtuurityöhuone BUENAVENTURA

Yhdessä Lielahden kanssa Hiedanranta 
muodostaa läntisen Tampereen 

vetovoimaisen keskuksen, jossa on 
hyvä asua, työskennellä, tehdä ostoksia 

ja viettää vapaa-aikaa.
Hiedanrannassa kukoistavat uudet 
ideat, kokeilut ja kaupunkikulttuuri. 

Kestävät ja älykkäät ratkaisut 
helpottavat alueen asukkaiden arkea. 

Tuleva rantakaupunginosa on sujuvan 
raitiotiematkan ja hyvien yhteyksien 

päässä keskustasta.

TULEVAISUUDEN 
KAUPUNGINOSA25 000

ASUKASTA

10 000
TYÖPAIKKAA



alustava yleissuunnitelma 5/2018



Hiedanrannassa toimii yrityksiä, jotka joko palvelevat alueella kävijöitä tai hyödyntävät toiminnassaan 
uutta teknologiaa ja kiertotaloutta. 

Biohiililaitoksesta tuotetaan biohiilen lisäksi kaukolämpöä.
Kasvitehtaassa viljellään vertikaalisesti ja suljetulla kierrolla. 
Kuivakäymälöitä kehitetään yrityslähtöisesti älykkääksi etäohjattavaksi järjestelmäksi.
Hiedanrannan Pajalla muotoillaan uutta kierrätysmateriaaleista.

YRITYSTOIMINTAA HIEDANRANNASSA
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Miten ratkaisut saadaan käyttöön?

Raitiotie ja joukkoliikenteen palvelutason parantaminen

Täydennysrakentaminen 
ja puukerrostalot

Luontopohjaiset ratkaisut ja sopeutuminen

Viherkerroin ja kaupunkivihreän lisääminen

Energiatehokas rakentaminen 

Kiertotalouden ratkaisut

Energiakorjaukset 
ja lämmitystapa-
muutokset

https://prezi.com/2bmnzjfurewr/en-hiedanranta-15112017/
https://prezi.com/2bmnzjfurewr/en-hiedanranta-15112017/
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Kaupungin keinoja ohjata rakentamista vähähiilisyyteen:
 Yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi

 Maapolitiikkaan kannustimia täydennysrakentamiseen

 Tontinluovutukseen energia- ja vähähiilisyyskriteerejä

 Nollaenergiarakentamiseen ja energiakorjauksiin kannustimia

 Vähähiilisen rakentamisen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuja

 Energiaviisaan rakentamisen kumppanuushankkeita

 Puurakentamisen edistämisohjelma ja esimerkkihankkeita

 Investointien elinkaaren hiilijäljen laskenta kaikkeen julkiseen rakentamiseen 



Kiitos!
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