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Aalborgin kestävän kehitykset sitoumukset
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1.

HALLINTO: osallistuvan demokratian lisääminen ja yhteistyö naapurikuntien kanssa

2.

JOHTAMINEN KOHTI KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ: johtamismallin kehittäminen tavoitteiden asettamisesta toteutukseen ja arviointiin

3.

YHTEISET LUONNONVARAT: energian ja veden tehokas käyttö sekä luonnon monimuotoisuuden, maaperän ja ilman suojelu

4.

VASTUULLINEN KULUTUS JA ELÄMÄNTAPAVALINNAT: jätteen synnyn välttäminen, tehokas jätehuolto, energiansäästö ja kestävät
hankinnat

5.

SUUNNITTELU: kaupunkisuunnittelu, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan, talouteen, terveyteen ja kulttuuriin liittyvät näkökohdat

6.

PAREMPI LIIKKUVUUS, VÄHEMMÄN LIIKENNETTÄ: kestävien liikenneratkaisujen edistäminen

7.

PAIKALLINEN TOIMINTA TERVEYDEN PUOLESTA: kuntalaisten terveyden edistäminen

8.

VAHVA JA KESTÄVÄ PAIKALLINEN TALOUS: paikallisen työllisyyden lisääminen ja yritysten perustamisen tukeminen sekä hyvien
yrityskäytäntöjen edistäminen

9.

SOSIAALINEN TASA-ARVO JA OIKEUDENMUKAISUUS: avoimen ja kannustavan yhteisön turvaaminen, köyhyyden ehkäiseminen ja
turvallisuuden parantaminen

10.

PAIKALLISESTA MAAILMANLAAJUISEEN: maailmanlaajuisen vastuumme kantaminen, ilmastonmuutoksen lieventäminen ja kansainvälinen
yhteistyö
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Tampereen kaupunkistrategia 2025:
”Yhteinen Tampere - näköalojen kaupunki”
”Teemme yhdessä Suomen parasta ja houkuttelevinta, pohjoismaista suurkaupunkia. Meillä on näköaloja tulevaisuuteen, uuden
sukupolven toimivaan, kauniiseen ja kansainväliseen kulttuurikaupunkiin.”
”Kannamme vastuuta kaupungin tasapainoisesta taloudesta ja toimimme kustannus- ja resurssitehokkaasti. Turvaamme
kaupunkimme tulevaisuuden kantamalla vastuuta ympäristöstämme ja keventämällä ympäristökuormitustamme.”
”Tiivis, vihreä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne”.
”Kaupungin kasvu suuntautuu nykyisen yhdyskuntarakenteen sisään, aluekeskuksiin, joukkoliikenteen laatukäytäville ja etelän
suuntaiselle ratavyöhykkeelle.”
”Joukkoliikenne ja pyöräily ovat sujuvia liikkumisvaihtoehtoja. Kaupunkiraitiotie on joukkoliikenteen kärkihanke.”
”Tampere on ilmastopolitiikan edelläkävijä. Hiilidioksidipäästöjen määrä on vähentynyt 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025
mennessä.”
”Tampere on johtava luonnonsuojelukaupunki.”
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Tampereen kaupungin
Ympäristöpolitiikka-ohjelma
Tavoitetila 2050: Tampereen kaupunki tunnetaan ekotehokkaana kaupunkina. Kaupungin johtamisessa
käytetään ja kehitetään ympäristöä säästäviä toimintatapoja.
Tavoitetila 2050: Tampereen kaupunkirakenne on ehyt ja tiivis ja joukkoliikenne kattava, monimuotoinen ja
tehokas. Autoliikenteen päästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet ovat
Euroopan huipputasoa. Viherverkko on toimiva ja turvattu ja sitä on kehitetty.
Tavoitetila 2050: Luonnonsuojelualueita on suunnitelmallisesti lisätty. Tampereen monimuotoinen
kaupunkiluonto on säilynyt erityispiirteineen toimivana ja elinvoimaisena eheytyvässä ja tiivistyvässä
kaupunkirakenteessa. Uhanalaisten luontotyyppien ja uhanalaisten lajien sekä maaseutualueiden
perinnebiotooppien säilyminen on turvattu. Luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia on parannettu.
Tavoitetila 2050: Tampere on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2050 mennessä. Etenevään
ilmastonmuutokseen sopeudutaan ja muutoksen tuomiin riskeihin varaudutaan.
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Kiitos!
anna-kaisa.ikonen@tampere.fi
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