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Kestävä Espoo-ohjelman pöytäkirja 11.09.2021 

Ohjausryhmä oli ensi kertaa kokonaisuudessaan paikalla. Kokouksessa käytiin 

lähetekeskustelu ohjelman hyötytavoitteista sekä käytiin läpi tulevat rahoitus- ja 

ohjelmahaut sekä ajankohtaiset viestintäasiat.  

 

Aika ti 9.11.2021 klo 16.00–18.30 

Paikka etätoteutus (Microsoft Teams) 

Osallistujat Ohjausryhmän jäsenet:  

Luottamushenkilöt:  

Meri Löyttyniemi (pj), (Vihr.) 

Markku Markkula (vpj), (Kok.) (saapui klo 16.19) 

Adwoa Brewu (KD)  

Nina Siivola (RKP)  

Mikko Björklund (Liik.)   

Martti Hellström (SDP) (poistui klo 17.11) 

Mervi Syväranta (PS) (saapui klo 16.36) 

Kari Uotila (Vas.) 

Sofia Tuisku (Kesk.) 

  

Kasperi Manninen (Nuva) 

  

Viranhaltijat:  

Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja  

Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja  

Maria Jyrkkä, konserniohjauksen kehittämisjohtaja  

Harri Paananen, elinkeinojohtaja  

Maarit Viik-Kajander, erityissuunnittelija 

Ari Erkinharju, hankintakeskuksen johtaja  

Tapio Erma, toisen asteen koulutuksen johtaja  

Johanna Palomäki, suunnittelupäällikkö 

Tarja Söderman, ympäristöjohtaja 

 

Pysyvät asiantuntijat ja muut kutsutut:  

Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö  

Sanna Rönkkönen, kehittämispäällikkö 

Helena Kyrki, kestävän kehityksen päällikkö 

Tereza Dickson, koordinaattori 

Virpi Pakkala, viestintäpäällikkö  

Suvi Jäntti, palvelukoordinaattori, siht. 
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1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02. Kokouksen esityslista hyväksyttiin.  

2 Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin pöytäkirjaluonnos kokouksesta 27.10.2021. 

  

3 Ohjausryhmän esittäytyminen 

Ohjausryhmä esittäytyi. 

Viranhaltijajäsenet on pääosin nimetty ohjausryhmään, yksi vielä puuttuu.  

Pasi Laitala tiedotti, että Sanna Rönkkönen on yhteyshenkilö ohjelman 

operatiivisessa toiminnassa. Kestävän kehityksen osaamiskeskus kuvaa omia 

työroolejaan paremmin myöhemmin.  

4 Ohjelman hyötytavoitteita valmisteleva keskustelu (Pasi 

Laitala) 

Pasi Laitala esitteli alustavan luonnoksen ohjelman hyötytavoitteiksi. Ohjausryhmä 

kävi keskustelua hyötytavoiteluonnosten pohjalta. Keskustelussa esiin tulleiden 

kommenttien perusteella hyötytavoitteita muokataan ja tuodaan päätöksentekoon 

seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen. Käydyt lähetekeskustelu merkittiin tiedoksi ja 

jatkovalmistelun tueksi. 

5 Tulevat rahoitus- ja ohjelmahaut (tiedoksi)  

Pasi Laitala esitteli lyhyesti meneillään olevat rahoitus- ja ohjelmahaut. 

A. Climate-Neutral and Smart Cities EU-missio  

EU-missioon valitaan toteuttajiksi sata kaupunkia, jotka tavoittelevat 

ilmastoneutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja toimivat kokeilu- ja 

innovaatiokeskuksina, jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat saavuttaa samat 

tavoitteet vuonna 2050. Kaupunkien haku käynnistyy marraskuussa. Missioon 

liittyvää TKI-rahoitusta kohdennetaan Horisontti Eurooppa -ohjelman kautta 350 milj. 

euroa vuosina 2021–23. Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat tehneet missioon 

liittyen yhteistä valmistelu- ja vaikuttamistyötä.  

B. Rahoitushaku kuntien osallistavalle kestävän kehityksen työlle  

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma on käynnistänyt haun 

kuntien kokeiluhankkeille, jotka kehittävät kestävyyttä vahvistavaa vuorovaikutteista 

ja osallistavaa työtä. Rahoitushakemus valmistellaan tukemaan osallisuutta kestävän 

kehityksen työssä haun määräpäivään 3.11.2021 mennessä.   

C. Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset  
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Traficom myöntää vuosittain liikkumisen ohjauksen valtionavustusta liikkumisen 

ohjauksen hankkeille. Liikkumisen ohjauksella kannustetaan kestäviin 

liikkumistottumuksiin erilaisin tiedollisen ohjauksen keinoin sekä koordinoimalla ja 

kehittämällä palveluja. Hakemukset tulee jättää 30.11.2021 mennessä.  

D. YM Puurakentamisen edistämisohjelma  

Puurakentamisen edistämisohjelmasta mahdollisuus kohdentaa kehittämisrahaa 

paikallisiin edistämistoimiin.  

6 Viestintä ja tapahtumat (tiedoksi) 

Tereza Dickson ja Virpi Pakkala esittelivät lyhyesti ajankohtaista viestintää ja 

tapahtumia. 

• 10.11. julkaistaan Länsiväylän kestävän kehityksen numero: Kestävä Espoo-liite 

• Kera Talks! 18.11.2021 klo 12.00-15.30. Linkki tapahtumakutsuun.  

• Robottibussiseminaari - näkökulmia liikenteen tulevaisuuteen 
25.11.2021 klo 9.00- 12.00. Linkki tapahtumakutsuun.  

• Verkkosivut päivitetty, kieliversiot puuttuvat https://www.espoo.fi/fi/kestava-

kehitys  

• Espoo on mukana 1.11. alkaneessa YK:n kehitysohjelma UNDP:n Ole osa 
muutosta -kampanjassa, joka rohkaisee ilmastotoimiin ja nostaa esiin kestävän 

kehityksen tavoitteita. Kampanja jatkuu ensi vuodelle. Linkki uutiseen.  

 

7 Muut asiat 

Ei muita asioita. 

8 Tulevat kokoukset 

Tiistai 14.12. klo 16.00–18.30, Valtuustotalo, kokoushuone Vihreä liitto (läsnäkokous, 

mahdollisesti hybridi) 

Kokousajat tullaan käymään puheenjohtajistossa läpi marraskuussa ja siitä laitetaan 

doodle-kysely kaikille. 

9 Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.18 

https://www.espoo.fi/fi/kera-talks
https://6aika.fi/events/vahahiilinen-liikkuminen-liikennehubeissa-robottibussiseminaari-nakokulmia-liikenteen-tulevaisuuteen/
https://www.espoo.fi/fi/kestava-kehitys
https://www.espoo.fi/fi/kestava-kehitys
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/11/ykn-kehitysohjelma-undpn-ilmastokampanja-vetoaa-maailman-paattajiin-ilmastotoimet-voivat-pelastaa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/11/ykn-kehitysohjelma-undpn-ilmastokampanja-vetoaa-maailman-paattajiin-ilmastotoimet-voivat-pelastaa

