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ITÄMERIHAASTE

Helsingin ja Turun kaupungit haastoivat vuonna 2007 muut Itämeren toimijat mukaan
Itämeren tilan parantamiseksi. Tampereen kaupunki otti tuolloin haasteen vastaan. Tämän
toimenpideohjelman avulla kaupunki pyrkii turvaamaan Tampereen lähivesien ja
Kokemäenjoen vesistön tilan ja siten suojelemaan myös Itämerta.

Toimenpideohjelma käsittää kaupungin toimia piste ja hajakuormituksen vähentämiseksi
ja vesiliikenteen vaikutusten hallitsemiseksi sekä lyhyet katsaukset Tampereen kaupungin
kansalliseen ja kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön, kehittämishankkeisiin ja
ympäristötietoisuuden edistämistoimiin.

Tampereen kaupunkistrategia 2020 viestii halutusta tulevaisuudesta ja osoittaa keinot sen
saavuttamiseksi. Kaupunkistrategiassa on useita ympäristöpainotuksia, joilla pyritään
edistämään erityisesti ilmastonmuutoksen hillintää ja eheää kaupunkirakennetta,
uusiutuvien energialähteiden käyttöosuuden kasvattamista sekä joukkoliikenteen ja
kevyen liikenteen toimintamahdollisuuksien parantamista. Tampereen kaupungin
tavoitteena on tarjota kuntalaisille mahdollisuudet ympäristöä säästävään elämäntapaan.
Tampere on hyväksynyt Aalborgin sitoumukset kaupungin periaatteelliseksi kestävän
kehityksen ohjelmaksi.

Tampereen kaupungin ympäristöpoliittiset linjaukset 2020 valmistuvat vuonna 2012.
Linjaukset täydentävät kaupunkistrategian ympäristötavoitteita ja edistävät kaupungin
ympäristösitoumusten toimeenpanoa.

Itämerihaasteen toimenpideohjelma on laadittu kaupunkikehitysryhmän kestävä
yhdyskunta yksikössä yhteistyössä kaupunkiorganisaatioiden eri yksiköiden kanssa.

©Tampereen kaupunki/Hilkka Takalo
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TAMPEREEN KAUPUNGIN TOIMENPIDEOHJELMA

1. Pistekuormituksen vähentäminen

• Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan sekä osa Lempäälän jätevesistä
käsitellään Tampereen Veden puhdistamoilla Tampereella. Kuntarajat ylittävää
yhteistyötä on tehty jo 1970luvulta lähtien. Tampereen Vedellä on neljä
jätevedenpuhdistamoa. Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo on laitoksista suurin.
Raholan jätevedenpuhdistamolla käsitellään kaupungin läntisten kaupunginosien
jätevedet. Kämmenniemen ja Polson taajamien jätevedet käsitellään omilla
paikallisilla jätevedenpuhdistamoilla. Vuonna 2010 jätevedenpuhdistamoilla
puhdistettiin yhteensä 23,9 milj.m3 jätevettä. Viemäriverkostoa saneerattiin kuusi
kilometriä ja uutta verkostoa rakennettiin 11 kilometriä.

• Seudullisen jätevedenpuhdistuksen kehittämiseksi on suunniteltu
keskusjätevedenpuhdistamo Tampereen Sulkavuoreen. Pirkanmaan kuuden
kunnan yhteinen keskusjätevedenpuhdistamohanke tähtää keskitettyyn pitkän
aikavälin ratkaisuun jätevesien puhdistamiseksi.

• Keskusjätevedenpuhdistamohankkeen ympäristövaikutusten arviointia
täydennetään parhaillaan. Hankkeen jatkotoimet käynnistyvät kun arviointi on tehty.

• Tampereen Veden ISO 14001 standardin mukaiselle ympäristöjärjestelmälle
myönnettiin sertifikaatti vuonna 2002. Ympäristöjärjestelmän rinnalle on vuonna
2009 alettu rakentaa ISO 9001 standardin mukaista laatujärjestelmää.

• Tampereen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma on laadittu vuonna 2008
ja suunnitelma päivitetään vuonna 2012.

• Tampereen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on päivitetty vuonna 2011.

• Parhaillaan valmistellaan Tampereen kantakaupungin hulevesiohjelmaa.
Hulevesiohjelma valmistuu vuoden 2012 aikana.

• Tampereen kaupungilla on kaksi lumenvastaanottopaikkaa. Molemmat
lumenvastaanottopaikat sijaitsevat kantakaupungin alueella ja pohjavesialueiden
reunalla. Toinen lumenvastaanottopaikoista sijaitsee Näsijärven välittömässä
läheisyydessä ja lumen sulamisvesien käsittelyyn on suunniteltu biopidätysallas.
Biopidätysallas toteutetaan vuoden 2012 aikana.
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2. Hajakuormituksen vähentäminen

• Kaupunginhallitus on päivittänyt Tampereen hajaasutusalueen vesihuollon
periaatteet vuonna 2010. Vesihuollon järjestämistä vesiosuuskuntien toimesta
tuetaan niille kyläalueille, joissa on vesihuoltolain mukainen vesihuollon tarve.
Hankkeiden toteutuessa noin viidesosa hajaasutusalueen kiinteistöistä on
keskitetyn viemäröinnin piirissä.

• Tampereen kaupunki tukee Tampereen Veden toimialueen ulkopuolella olevia
vesihuoltoosuuskuntia muun muassa runkoviemärien ja vesijohtojen
rakentamisessa.

• Nurmin vesihuoltoosuuskunta on esittänyt toimintaalueensa laajentamista
Hirviniemen alueelle. Toimintaalueen laajentamisella on yhdyskuntalautakunnan
hyväksyntä, mutta toimintaalue ei ole vielä lainvoimainen.

• Tampereen asemakaavaalueen ulkopuolella toimii kolme vesiyhtymää. Kaksi
vesiyhtymistä, Velaatan vesiyhtymä ja Sisaruspohjan alueen vesiosuuskunta,
toimittavat asiakkailleen talousvettä omista pohjavedenottamoistaan. Nurmin
vesihuoltoosuuskunta on liittynyt Tampereen Veden verkostoon. Tampereen Vesi
toimittaa talousveden osuuskunnan verkostoon ja osuuskunnan jätevedet
johdetaan Viinikanlahden jätevedenpuhdistamolle puhdistettaviksi.

• Terälahden ja Teiskon kirkonseudun asukkaat ovat perustamassa vesihuolto
osuuskuntaa keskitetyn vesihuollon järjestämiseksi alueille.

• Viemäröimättömillä alueilla tehdään suunnitelmallista kiinteistökohtaista
jätevesivalvontaa ja neuvontaa. Tavoitteena on saattaa jätevesijärjestelmät
asianmukaiseen kuntoon vuoden 2016 maaliskuuhun mennessä. Valvonta ja
neuvonta kohdistetaan asutustihentymiin, suuriin kuormittajiin ja kaupungin
omistamiin kiinteistöihin sekä pohjavesi ja rantaalueella sijaitseviin kiinteistöihin.
Vuonna 2012 valvonta ja neuvontakäyntejä tehdään PohjoisTampereella Kaanaa
Velaatan sekä Aitoniemen alueilla arviolta 400 kiinteistöllä. Tampereen
ammattikorkeakoulussa alkoi vuonna 2010 Opi enempi –niminen hanke, joka on
uusiutuvan energian ja ympäristötekniikan demonstrointi, testaus ja
oppimisympäristö. Siellä tutkitaan mm. vähävetisiä ja alipainekäymälöitä sekä
harmaiden vesien käsittelyjärjestelmää.

• Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö seuraa säännöllisesti yhteensä 61
järven ja lammen veden laatua. Vesinäytteitä otetaan seurantaohjelman mukaisesti
joko vuosittain, kolmen, kuuden tai kahdentoista vuoden välein. Lisäksi
ympäristönsuojeluyksikkö seuraa vuosittain yhdeksän kaupunkipuron/ojan veden
laatua. Vesistö ja pienvesiseurantojen perusteella arvioidaan vesien tilaa ja veden
laadun kehitystä sekä palvellaan kuntalaisia järvien virkistyskäyttöä koskevissa
kysymyksissä. Seurantaa on Tampereen alueella tehty jo 30 vuoden ajan.
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• Pirkanmaan ympäristöohjelman eräänä tavoitteena on vähentää maa ja
metsätalouden aiheuttamaa hajakuormitusta. Muun muassa vesiensuojelun
toimenpiteitä kohdennetaan painopistealueille, vähennetään peltojen
fosforipäästöjä ja lisätään viljelijöiden ja metsänomistajien ympäristöosaamista sekä
otetaan käyttöön ympäristöä säästäviä metsätalouden korjuumenetelmiä.

• Vesistökuormituksen lisäksi Itämereen kulkeutuu ravinteita myös ilman kautta. Suuri
osa ilmalaskeuman kautta mereen päätyvästä typestä on peräisin fossiilisten
polttoaineiden käytöstä liikenteessä ja energiantuotannossa. Tampere on sitoutunut
sekä kansallisesti että kansainvälisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen
ja uusiutuvan energian osuuden kasvattamiseen energiantuotannossa, jolla
osaltaan vähennetään myös päästöjen kaukokulkeumaa.

© Tampereen kaupunki/Susanna Lyly
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3. Laivaliikenteen ja veneilyn päästöjen vähentäminen

• Näsijärvellä on seitsemän kaupungin ylläpitämää pienvenesatamaa; Halkoniemi,
Katiskanlahti, Maisansalo, Naistenlahti, Perkiönlahti, Santalahti ja Tasanne.
Pyhäjärven puolella on kolme pienvenesatamaa; Härmälänsaari, Rantaperkiö ja
Viinikanlahti. Pienvenesatamien lisäksi vene ja laivaliikennettä palvelee
vierassatamina Mustalahden satama Näsijärvellä ja Alaranta Pyhäjärvellä. Lisäksi
seuroilla on kolme kotisatamaa.

• Halkoniemessä, Naistenlahdessa, Santalahdessa ja Mustalahdessa on kaupungin
jätevesiviemäriin liitetyt septiimurit. Lisäksi käsikäyttöiset septitankit ovat
Perkiönlahdessa ja Tasanteella. Pilssivesisäiliöitä on Halkoniemessä,
Santalahdessa ja Mustalahdessa. Alarannassa ja Mustalahdessa on lisäksi
keskitetty laivojen septi ja pilssivesijärjestelmä.

• Tampereen kaupunki on uusinut vuosina 2010 –2011 satamien septi ja/tai
pilssipumppuja kolmessa kohteessa.

• Pienvenesatamien jätehuoltosuunnitelma on päivitetty kesällä 2011. Pidä Saaristo
Siistinä ry on myöntänyt Roopesataman tunnuksen Naistenlahden satamalle.

© Tampereen kaupunki/Susanna Lyly
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4. Kansainvälinen ympäristöyhteistyö

• Tampereen kaupunki allekirjoitti keväällä 2007 Aalborgin sitoumukset. Sitoumukset
rakentuvat kymmenestä kestävän kehityksen teemasta, joista Tampere on
sitoutunut valitsemaan oman kehityksensä kannalta tärkeimmät, asettamaan niille
kehittämistavoitteet ja seuraamaan ja raportoimaan niiden saavuttamisesta.

• Aalborgin sitoumusten toteutuminen on Tampereella kytketty kaupungin
strategiaprosessiin. Strategiaan sisällytettävät kestävän kehityksen teemat saavat
valtuustokauden mittaiset kehittämistavoitteet, jotka konkretisoidaan
vuositavoitteiksi. Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan osana strategiaraportointia.

• Tampere on syyskuussa 2008 sitoutunut valtuuston päätöksellä Covenant of
Mayors asiakirjan tavoitteisiin. Covenant of Mayors on Euroopan komission
ilmasto ja energiasitoumus paikallistason toimijoille. Sitoumuksen allekirjoittaneet
kunnat lupautuvat EUtavoitteita tiukempiin CO2päästövähennyksiin (yli 20 %
vuoteen 2020 mennessä). Tavoitteiden saavuttamisessa tärkeä rooli on
energiansäästöön ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvillä ratkaisuilla, joita on
koottu Tampereen kestävän energiankäytön ohjelmaan (SEAP).

• Tampereen kaupunki on ollut Itämeren kaupunkien liiton (Union of the Baltic Cities,
UBC) jäsen vuodesta 1995 lähtien.

• ICLEI Local Governments for Sustainability, on vuonna 1990 perustettu
maailmanlaajuinen paikallishallinnon ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen
edistämiseen keskittyvä yhteistyöjärjestö. Sen jäseniä ovat paikalliset ja alueelliset
hallintoyksiköt ja paikallishallinnon kansalliset järjestöt. Tampere toimii ICLEIn
aktiivisena jäsenenä ja ottaa osaa mm. Cities for Climate Protection kampanjaan,
jota Suomessa koordinoi Suomen Kuntaliitto.

• Eurocities kaupunkijärjestö on eurooppalaisten kaupunkien muodostama
edunvalvontaan keskittyvä verkosto. Järjestön keskeisimpänä toimintatapana on
foorumityöskentely. Tampere on aktiivisesti mukana ympäristöfoorumissa.
Tampereen kaupunkiseutu hyväksyttiin järjestön jäseniksi huhtikuussa 1996.

• Tampereen kaupunki on mukana Civitasverkostossa, jonka tavoitteena on muun
muassa puhdas kaupunkiliikenne.

• Tampereen kaupunki on mukana Energy Cities –järjestössä. Järjestön tehtävänä on
edistää kestävää energiapolitiikkaa, energiatehokkuutta, uusiutuvien
energianlähteiden käyttöä ja hajautettua energiantuotantoa. Tampereen kaupunkia
järjestössä edustaa Ympäristötietokeskus Moreenia.
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5. Kehittämishankkeet

• Tampere on sitoutunut sekä kansallisesti että kansainvälisesti
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen ja käynnisti vuonna 2010 ECO2 –
Ekotehokas Tampere 2020 hankkeen koordinoimaan ilmasto ja
energiatavoitteidensa toteutumista sekä tukemaan hankkeita, joilla edistetään
vähähiilistä ja hiilineutraalia kaupunkirakennetta.

• Tampereen kaupunki laatii ensimmäisen ympäristötilinpäätöksen tilikaudesta 2011.
Ympäristötilinpäätös kuvaa kaupunkiorganisaation rahankäyttöä
ympäristönsuojelutoimenpiteisiin sekä ympäristönsuojelutoiminnoista saatavia
tuottoja. Ympäristötilinpäätös laaditaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ja
kuuden suurimman kaupungin ohjeistusten pohjalta ja se sisältää tilikauden
ympäristötuotot, kulut ja investoinnit sekä ympäristövastuut.
Ympäristötilinpäätöksen avulla on mahdollista seurata kaupungin tekemää
ympäristönsuojelutyötä talousnäkökulmasta sekä asettaa tavoitteita ja arvioida
resurssien riittävyyttä pidemmällä aikavälillä. Ympäristötilinpäätös perustuu
ympäristökirjanpitoon, jota tullaan kehittämään ja tarkentamaan lähivuosina.
Tampereen kaupunkiorganisaation merkittävimmät ympäristökulut ja investoinnit
syntyvät vesiensuojelun ja jätevesien käsittelyn toimenpiteissä. Kulut koostuvat
valtaosin jäteveden puhdistuksen ja viemäriverkoston ylläpidon kuluista ja
investoinnit puolestaan viemärilaitos ja verkostoinvestoinneista sekä hulevesi
investoinneista.

• Vuosittain laadittavaan kestävän kehityksen raporttiin koottujen indikaattoritietojen
avulla seurataan ja arvioidaan, kehittyykö Tampereen kaupungin toiminta
kestävään suuntaan. Raportoinnista ja käytetyistä indikaattoreista on sovittu
yhteisesti kuuden suurimman kaupungin kanssa. Useimmat indikaattorit lasketaan
vuosittain, mutta osa on laajempia ja lasketaan noin neljän vuoden välein.
Vesistöasioihin liittyen indikaattoreina ovat yhdyskunnan ja kotitalouksien
vedenkulutus sekä jätevesikuormitus (BHK, typpi ja fosfori).

• Tampereen kaupungin ympäristön tilaa seuraava Ympäristön tila raportti
julkaistaan noin neljän vuoden välein. Raportti sisältää myös vedenhankintaan,
pohjavesivaroihin, pintavesiin ja niiden laatuun sekä jätevesiin ja
jätevesikuormitukseen liittyvät osiot. Raportin tavoitteena on kuvata ympäristössä
tapahtuneita muutoksia ja liittää ne pidempien ajanjaksojen tietoihin.

• ILMANKOS on Tampereen seudulla toteutettava ilmastonmuutoksen hillinnän ja
yhteisöllisyyden projekti, joka saa EUrahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta ja
kansallista rahoitusta Pirkanmaan liitolta. Projektia toteutetaan vuosina 20092012.

• Kaupungin yksiköihin nimetyt kestävän kehityksen vastaavat muodostavat
verkoston, jonka avulla levitetään tietoa kestävästä kehityksestä kaupungin
henkilöstölle. Lisäksi kestävän kehityksen vastaavien johdolla pohditaan kaupungin
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yksiköissä, löytyykö niistä sellaisia työ ja toimintatapoja, joita voitaisiin muuttaa
kestävämmiksi. Vuonna 2006 luotu kestävän kehityksen vastaavien verkosto
uudistetaan vuonna 2012 tavoitteenaan toiminnan laajentaminen ja systematisointi
pääkaupunkiseudulla kehitettyä ekotukitoimintamallia hyödyntäen. Tällä halutaan
lisätä toiminnan vaikuttavuutta ja tarjota aiempaa parempi työväline
ympäristöpolitiikan jalkauttamiseen kaupungin toimialoilla.

• Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikön avustukset omaehtoiseen
ympäristönsuojelutyöhön jaetaan vuosittain budjettiin osoitetun määrärahan
mukaisesti. Kaupungin työntekijöiden lentomatkojen perusteella lasketaan
vuosittaiset päästöt ja ne kompensoidaan euroiksi ilmastorahastoon, josta jaetaan
avustuksia asukkaiden ilmastotekoihin osana ympäristönsuojelun avustuksia.

• Tampereen luonnonsuojeluohjelma 20122020 valmistuu vuonna 2012. Sen
tavoitteena on Tampereen arvokkaiden luontokohteiden ja uhanalaisen lajiston
suojelu. Ohjelmassa on useita puro, järvi ja rantakohteita.

© Tampereen kaupunki/Susanna Lyly
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6. Tietoisuuden lisääminen Itämeren tilasta

• Ympäristötietokeskus Moreenia toimii Tampereen kaupungin, Pirkanmaan
Jätehuolto Oy:n ja Tampereen Sähkölaitoksen omistaman Ekokumppanit Oy:n
ylläpitämänä. Yhtiön tehtävänä on tuottaa ympäristöhuoltoon,
yhdyskuntasuunnitteluun ja teknisiin palveluihin kuuluvia tiedotus, neuvonta,
koulutus ja asiantuntijapalveluja.

• Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy käynnistivät vuonna 2003
Ekokumppanit Klubi ry:n toiminnan. Klubi yhdistää kotitaloudet sekä julkisen,
yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat. Erilaiset tapahtumat, tutustumiskäynnit ja
luentotilaisuudet lisäävät tietoisuutta ympäristöasioista.

• Tampereen luontokoulu Korento tukee päivähoidon ja koulujen luonto ja
ympäristökasvatusta. Luontokoulu tarjoaa maksuttomia luontokoulupäiviä
tamperelaisille lapsille ja nuorille. Vesistöt ovat osa seitsemänsien luokkien
opetussuunnitelmaa, ja luontokoulu tarjoaa useita ohjelmia tähän liittyen. Yli kaksi
kolmasosaa tamperelaisista seitsemäsluokkalaisista vierailee luontokoulussa.
Lisäksi Korento harjoittaa kummikoulutoimintaa, järjestää
ympäristöagenttikoulutusta, kesäkursseja, koulutuksia opettajille ja kasvattajille ja
tukee Vihreä lippu kouluja.

• Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa
ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Vuoden 2011 lopussa Tampereelta
oli Vihreä lippu toiminnassa mukana viisi koulua ja viisi päiväkotia. Vesi on yksi
Vihreä lippu toiminnan perusteemoista ja sen yhteydessä käsitellään muun
muassa vesiekosysteemien suojelua ja vedenkulutusta.

• Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa sekä toisen
asteen koulutuksessa laadittiin vuoden 2011 aikana yksikkö tai oppilaitoskohtaiset
kestävän kehityksen toimintaohjelmat. Toiminnassa keskitytään vuosittain
yksikkökohtaisesti valittaviin teemoihin. Vesiensuojeluun liittyviä asioita käsitellään
erityisesti energia ja lähiympäristöteemoissa. Myös kansainvälisen vesipäivän
(22.3.) yhteydessä järjestetään kouluissa tempauksia ja tapahtumia.

• Pirkanmaan ympäristöohjelman yhtenä teemana on kansalaisten
ympäristötietoisuuden lisääminen. Tähän teemaan liittyen kehitetään monia erilaisia
toimintatapoja tavoitteena tuottaa ja välittää ympäristötietoa monipuolisesti ja
kaikille kansalaisryhmille. Muun muassa pirkanmaalaisten luonto ja
ympäristökoulujen, nuorisokeskusten ja luontokeskusten muodostaman verkoston
toimintaa kehitetään tavoitteena ympäristökasvatuksen ja ympäristötiedon
lisääminen. Lisäksi laaditaan ja otetaan käyttöön kestävän kehityksen (KEKE)
suunnitelmat kaikissa Pirkanmaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen
organisaatioissa. Pilottina toteutetaan KEKEsuunnitelmat Tampereen kaupungin
perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Kuntien päättäjille välitetään
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ympäristötietoa sekä kehitetään kansalaisten osallistumis ja
vaikutusmahdollisuuksia.

• Vuonna 2005 perustettu Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYY on
kaikille avoin ympäristökasvatuksen kehittämisen yhteistyöverkosto, jossa on
mukana viranomaisia, kuntia, seurakuntia, oppilaitoksia, yrityksiä, yhdistyksiä ja
yksityisiä henkilöitä.
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