Kestävän kehityksen tila Tampereella
vuonna 2016 yhteiskuntasitoumuksen
teemojen mukaan
ts. kestävän kehityksen suunnittelija Aino Järventausta
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Kestävän kehityksen indikaattorit
• Kestävää kehitystä seurataan valtakunnallisesti 39 indikaattorin avulla.
Ne on jaoteltu Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen
teemojen mukaisesti (teemat näkyvät seuraavan dian
piirakkakuviossa).
• Valtakunnalliset kestävän kehityksen indikaattorit löytyvät täältä:
http://www.findikaattori.fi/fi/kestavakehitys
• Useat näistä indikaattoreista ovat sellaisia, ettei niistä saa eroteltua
tuloksia kaupungeittain. Sen vuoksi Tampereen kestävän kehityksen
tilaa kuvaamaan on valittu ne valtakunnalliset indikaattorit, joista
Tampereen tiedot on saatavissa, ja lisäksi on valittu mahdollisimman
paljon valtakunnallisia indikaattoreita vastaavia indikaattoreita, joista
Tampereen tiedot saadaan.
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Väri kertoo muutoksen suunnan
Tavoite on edennyt
huonosti
Tavoite on edennyt
osittain hyvin, osittain
huonosti

Yhteiskuntasitoumuksen nykytila
Tampereella
•

Tavoite on edennyt hyvin

•

•

•

•

Luonnonsuojelualueiden ja –varausten osuus maa-alasta
on vähän kasvanut (2012:0,9 %, 2016: 1,1 %)

Luontoa
kunnioittava
päätöksenteko

Ekologinen jalanjälki on noin 6,0 globaalihehtaaria
vuodessa eli 3,5 maapalloa (Lähde: Kuntien
resurssiviisauden indikaattorit –raportti)
Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohden on
hieman laskenut (2014:171 kg/as/v, 2016:166,
lähde: Pirkanmaan jätehuolto)
Henkilöautojen määrä 1000 asukasta kohden on
kasvanut (2011: 455, 2016: 472, lähde: Trafi)

•

70 prosenttia kaavoitetusta asuinkerrosalasta sijoittuu
keskuksiin, ratavyöhykkeille ja joukkoliikenteen
laatukäytäville; ratikka; joukkoliikenteen käyttäjämäärät
kasvussa. (Lähde: Tilinpäätös 2016)
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Yhdenvertaiset
mahdollisuuden
hyvinvointiin

Resurssiviisas
talous ja
kestävät
elämäntavat

Hiilidioksidipäästöjen määrä on laskenut (1000 t CO2ekv. Vuonna 2011: 1 206, vuonna 2015: 951. Lähde:
CO2-raportti)

•

Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden määrä on vähentynyt (17-24-vuotiaat, % vastaavan
ikäisestä väestöstä. 2012: 9%, 2015: 6,6 %. Lähde: Sotkanet)
•
Tuloerot ennallaan (Ginikerroin, käytettävissä olevat tulot 2012: 28,7, 2015: 28,8.
Lähde: Sotkanet)
•
Koettu hyvinvointi koko maan kesiarvon tuntumassa (Tampere: 53,6%
tyytyväisiä elämänlaatuun, koko maa: 54%. Lähde: ATH-tutkimus 2015)

Hiilineutraali
yhteiskunta

Pitkäaikaisasunnottomien määrä on laskenut (2008: 214,
2016: 52. Lähde: Tampereen kaupunki ja asumisen rahoitusja kehittämiskeskus)

•

Äänestysaktiivisuus ennallaan, tosin alhainen
(Kuntavaalit v. 2012: 56,3%, 2016: 59,3%.
Europarlamenttivaalit v. 2009: 41,9%, 2014: 41,5 %.
Eduskuntavaalit v. 2011:72,3%, 2015: 70,8%. Lähde:
Sotkanet)

•

Vaikuttavien
ihmisten
yhteiskunta

Kestävät
yhdyskunnat
ja
paikallisyhteisöt

Työtä
kestävästi

•

•

•

Yhteisölliseen toimintaan osallistuminen koko maata
aktiivisempaa (Tampere: 30,6 % osallistuu aktiivisesti,
koko maan ka. 27 %. Lähde: ATH-tutkimus 2015)

Työttömyysaste on pienentynyt, mutta edelleen korkea
(3/2016 17,9 %, 3/2017 15,0 %. Lähde: Pirkanmaan elykeskus)

Taloudellinen huoltosuhde on heikentynyt (2009: sataa
työllistä kohti oli 130 työtöntä tai työvoiman ulkopuolella
olevaa, 2014:136)
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Mikä kestävän kehityksen
yhteiskuntasitoumus?
• Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin
tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Visiona on luonnon kantokyvyn
rajoissa hyvinvoiva Suomi. Sitoumus sisältää kahdeksan tavoitetta. Lue
lisää: http://kestavakehitys.fi/sitoumus2050
• Kunnat, yritykset, järjestöt, ja yksityisten henkilöt liittyvät mukaan
omilla, konkreettisilla toimenpidesitoumuksillaan.
• Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus ja
toimenpidesitoumukset toteuttavat osaltaan YK:n huippukokouksessa
vuonna 2015 hyväksyttyä globaalia kestävän kehityksen
toimintaohjelmaa, Agenda2030:a.
• Suomessa on tehty jo yli 600 sitoumusta! Katso sitoumukset täältä:
https://sitoumus2050.fi/
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Tampereen kaupungin kestävän kehityksen
toimenpidesitoumus
Tampereen kaupunki liittyi sitoumukseen lokakuussa 2016.
Tampereen sitoumus on kolmiosainen:
- kaupunki edistää kestävää elinkeinopolitiikkaa ja resurssiviisasta taloutta
- kaupunki edistää kestäviä hankintoja
- kaupunki haastaa yksiköt ja työyhteisöt antamaan omat kestävän kehityksen
sitoumuksensa ja nimeämään konkreettiset toimenpiteet niiden
toteuttamiseksi
Koko Tampereen sitoumus löytyy täältä:
https://sitoumus2050.fi/commitment/yhteistyoellae-kestaevaeaeelinkeinopolitiikkaa-ja-vastuullisia-hankintoja-tampereella
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Lisätiedot
ts. kestävän kehityksen suunnittelija Aino Järventausta
aino.jarventausta@tampere.fi
puh. 050 432 4022
Kaupunkiympäristön palvelualue, kestävä yhdyskunta -yksikkö
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