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Toimenpiteet 2022 - 2025 Tavoite 2025

Tampereen kaupungin, Ekokumppanit Oy:n ja Visit
Tampereen edistämiä vastuullisuuskokonaisuuksia:
• Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekartta 
• Tampereen seutu – hiilineutraali matkailukohde 

2030 –tiekartta
• Sustainable Travel Finland –ohjelma 
• Valitse vastuullisemmin –palvelu tarjolla laajasti 

elämystalouden eri toimijoille. 
• Kaupungin materiaalit vastuullisen tapahtuman 

järjestämiseen Valmisteilla tapahtumapaikkojen 
kestävyyskriteerien määrittely ja vastuullisen 
tapahtumajärjestäjän opas.

• Ilmastokumppanuus yritysten hiilineutraaliuden 
yhteistyön ja vertaisoppimisen verkostona.

Kokonaisuuksien edistäminen osin hajallaan ilman 
koordinoitua yhteistyötä. Tarvitaan selkeä päämäärä, 
askeleet sekä viestinnän ja yhteistyön malli.

Työpaketti 1C: Vastuullisen elämystalouden
vahvistaminen

Luonnos

• Elämystalouden toimijoiden 
vastuullisuusosaamisen tarvekartoitus

• Vakiinnutetaan ja laajennetaan Valitse 
vastuullisemmin –palvelu alueella 

• Kasvatetaan STF-ohjelman yritysverkostoa ja 
edistetään vastuullisuussertifiointeja kannustimin

• Kehitetään kaupungin omia vastuullisen 
elämystalouden tiloja, alustoja ja kannustimia. 

• Lisätään saavutettavuusosaamista osana 
tapahtumien kestävyysohjeita

• Koulutustarjontaa ja työkaluja 
yhdenvertaisuuden ja osallistavuuden 
kehittämiseen

• Perustetaan vastuullisen elämystalouden 
yhteistyöverkosto

• Matkailualan askelmerkkejä hyödyntäen kohti 
hiilineutraalia elämystaloutta 2030 

• Seuranta ja mittarit

• Tampereella toimii vastuullisen elämystalouden 
laaja ja toimiva yhteistyö- ja tukiverkosto

• Kaupungin tilat, alustat ja kannustimet toimivat 
vastuullisen elämystalouden kirittäjänä

• Tampereella on työkaluja ja osaamista 
yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden 
edistämiseen elämystalouden eri osa-alueilla.

• Tampere on saanut Sustainable Travel Finland -
destinaatiomerkin

• Tampereen hiilineutraali elämystalous 2030 -
tiekartta yritysverkoston yhteistyön ja 
vertaisoppimisen työvälineenä

• Tiekartan tueksi työkaluja toimijoiden 
vähähiilisyystyön edistämiseen ja tulosten 
seurantaan 

• Vastuullisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta 
seurataan säännöllisesti



Visit Tampere – kestävän matkailun kehityskokonaisuudet 

Sustainable Travel 
Finland

Visit Finlandin 
valtakunnallinen kestävän 

matkailun markkinoinnin ja 
tiedolla johtamisen ohjelma

Visit Tampere koordinoi 
Pirkanmaalla

Valitse 
vastuullisemmin –

palvelu
Laajasti elämystalouden 

yrityksiä palveleva 
vastuullisuustyökalu ja 
markkinoinnin väline

Alueellinen 
matkailualan 

hiilineutraalius
Matkailuyritysten 
hiililaskennan ja 

päästövähennystyön 
edistäminen, matkailun 

kestävä liikkuminen

Visit Tampereen vastuullisuustyö ja viestintä
Viestintä- ja markkinointi – vastuullisuussisällöt 

Koulutukset  ja tukipalvelut yritysverkostolle
Projektirahoitukset, hankeyhteistyö yritys- ja oppilaitosverkoston kanssa lisäresurssina 

Seuranta ja mittarointi,  GDS index
Visit Tampereen oma Ekokompassi-sertifikaatti – vastuullisuus- ja ympäristöpolitiikka

Tampereen seutu – Hiilineutraali matkailukohde 2030
Kestävän matkailun alueellinen tiekartta – pitkän tähtäimen kehitystavoitteet, seudullinen, valtakunnallinen ja kansainvälinen yhteistyö 



Kiitos!

Matti Pollari 
Visit Tampere Oy

matti.pollari@visittampere.fi

www.visittampere.fi

mailto:matti.pollari@visittampere.fi
http://www.visittampere.fi/

