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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA - OHJAUSRYHMÄN 
KOKOUS 
Ohjausryhmä hyväksyi ohjelman puolivuotisraportin valtuustolle. Kokouksessa käytiin läpi Espoon 
ilmastotyön skenaariot sekä ilmastomission ja Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartan valmistelua sekä 
keskusteltiin Espoon ilmastotyöstä. Lopuksi kuultiin nostot ajankohtaisista rahoitus- ja 
viestintäasioista sekä keskusteltiin asukaskumppanuusryhmän toiminnasta ja jatkosta.  

 
Aika Ke 18.1.2023 klo 16.00-18.30 

Paikka Kokoomus (41), Espoonkatu 5, 1 krs, Valtuustotalo 

Osallistujat Ohjausryhmän jäsenet:  
  
Luottamushenkilöt:  
Meri Löyttyniemi (pj), (Vihr.) 
Markku Markkula (vpj), (Kok.)  
Adwoa Brewu (KD), poistui klo 18.06 
Nina Siivola (RKP)  
Mikko Björklund (Liik.)   
Martti Hellström (SDP), poistui klo 17.07 
Mervi Syväranta (PS), saapui klo 16.52 
Kari Uotila (Vas.) 
Sofia Tuisku (Kesk.) 
Iiro Nieminen (Nuva), poistui klo 17.46 

 
Viranhaltijat:  
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja  
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja  
Maria Jyrkkä, konserniohjauksen kehittämisjohtaja  
Harri Paananen, elinkeinojohtaja  
Maarit Viik-Kajander, erityissuunnittelija 
Pihla Hynynen, hankintajohtaja 
Tapio Erma, toisen asteen koulutuksen johtaja  
Tarja Söderman, ympäristöjohtaja 
Liisa Ikonen, suunnittelupäällikkö 
 
Pysyvät asiantuntijat ja muut kutsutut:  
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö  
Sanna Rönkkönen, kehittämispäällikkö 
Virpi Pakkala, viestintäpäällikkö  
Suvi Jäntti, palvelukoordinaattori (siht.) 
Mari Päätalo, kehittämispäällikkö 
Helena Kyrki, kestävän kehityksen päällikkö 
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Suvi Anttila, erityisasiantuntija 
Rosa Väisänen, erityisasiantuntija 
Roosa Rosenqvist, asiantuntija 

 Emma Liljeström, Sitowise, poistui klo 17.10 

1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Ohjausryhmässä  
uusina jäseninä ovat aloittaneet Iiro Nieminen (Nuva) ja Liisa Ikonen 
kaupunkisuunnittelukeskuksesta. Ohjausryhmä esittäytyi. Kiitos tähän asti 
ohjausryhmän jäsenenä toimineelle Nuorivaltuuston edustajalle Sofia Mengille. 

2 Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 8.12.2022. Linkki pöytäkirjaan. 

3 Espoon ilmastotyön skenaariot (Emma Liljeström, Sitowise) 

Osana Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekarttatyötä kaupungin päästökehitystä arvioitiin 
kolmessa skenaariossa: 1) Pessimistinen skenaario, jossa uusia 
päästövähennystoimenpiteitä ei tehdä, 2) Suomi 2035-skenaario (BAU), jossa 
otetaan huomioon kansallisen tason muutokset ja EU-lainsäädännön oletetut 
vaikutukset Espoon päästökehitykseen ja  3) Hiilineutraali Espoo 2030 -skenaario, 
johon sisältyy edellisen lisäksi kaupungin päivitetyt SECAP-toimenpiteet ja muut 
tunnistetut toimenpiteet tarvittavilta osin. Skenaarioiden päästölaskentaa 
hyödynnetään ilmastotoimien vaikutusten ja riittävyyden arvioimiseksi ja skenaariot 
tuodaan osaksi Espoon Ilmastovahtia alkuvuoden 2023 aikana.  

Ohjausryhmä keskusteli eri roolien hahmottamisesta ilmastotavoitteiden 
toteutumisessa, vaikkakin niiden määrittäminen voi olla haastavaa. Vaikuttamisen 
paikat tulee tunnistaa ja toimia tulee joka tapauksessa kaikkien tehdä. 

Linkki materiaaliin 

4 Kaupunkien ilmastomissio ja hiilineutraali Espoo 2030 
tiekartta (Helena Kyrki, Suvi Anttila) 

Espoo-tarinan mukaisesti kaupungille laaditaan ilmastonmuutoksen hillinnän tiekartta, 
jonka pääperiaatteet hyväksyttiin ohjausryhmässä 26.10.2022 sekä valtuustossa 
osana vuoden 2023 talousarviota. Tiekartta kuvaa miten Espoo saavuttaa 
hiilineutraaliuden vuonna 2030 kattaen sekä kaupungin oman, että kumppaneiden ja 
asukkaiden kanssa tehtävän ilmastotyön. Tiekartan valmistelu on aloitettu vuonna 
2022 päästövähennysskenaarioiden päivityksellä. Ohjausryhmälle esiteltiin 
valmistelun tilanne ja aikataulu. 

https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/2022/Kokous%208.12.2022/P%C3%B6yt%C3%A4kirja%20kest%C3%A4v%C3%A4%20espoo%20ohry%208.12.2022.docx?d=w5c545cfe69644941ad8eb9b14bd36547&csf=1&web=1&e=0mYL7k
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2018.1.2023/Ohry_Ilmastoty%C3%B6n%20skenaariot_18012023.pptx?d=w7df5351e4e0a4bb1888f9e1b4a8c46fb&csf=1&web=1&e=HugSAk
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Tiekartan valmistelussa hyödynnetään uudet työkalut kaupunkien ilmastomissiosta, 
jonka toteuttajaksi Euroopan komissio valitsi Espoon keväällä 2022. 
Missiokaupunkina Espoo-yhteisö toimii ilmastotyön eurooppalaisena 
innovaatioympäristönä ja esimerkkinä systeemisestä muutoksesta kaupungeissa. 
Tiekartan rinnalla Espoo valmistelee missiokaupunkien ilmastosopimuksen (Climate 
City Contract) yhdessä sidosryhmiensä kanssa.  

Tiekartta ja ilmastomissio vahvistavat ja tuovat lisäarvoa Espoon ilmastotyöhön mm. 
vahvempien kumppanuussitoumusten, yhteisön yhteisten investointisuunnitelmien, 
kestävän kehityksen ilmastobudjetin, asukasosallisuuden ja 
kulutusperäistenpäästöjen tarkasteluun ottamisen kautta, sekä eurooppalaisten 
johtavien ilmastokaupunkien yhteistyön ja rahoitusten kautta. 

Ohjausryhmä keskusteli toimenpiteiden tietämisen tärkeydestä. Pohdittiin mikä rooli 
ilmastotiekartalla on, sillä toimenpiteitä on määritelty jo SECAP-suunnitelmassa ja 
viestitty Ilmastovahti-työkalun avulla. Tiekartta tulisi määrittämään enemmänkin 
ilmastotyön suunnan ja mahdollisesti osoittamaan tarvittavia lisätoimia. Toivottiin, että 
kaikki mitä kaupunki yleisesti tekee, tulisi tehdä vastuullisella tavalla. 

Linkki materiaaliin 

5 Ohjelman puolivuotisraportin hyväksyminen 

Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien etenemisestä raportoidaan valtuustolle 
puolivuosittain. Raportoinnin painopiste on projektien ja toimenpiteiden tuotoksissa ja 
hyötytavoitteiden toteutumisessa. Vuodenvaihteen raportoinnin yhteydessä kuvataan 
myös suunnitellut projektit ja toimenpiteet seuraavalle toteutusvuodelle.  

Ohjausryhmä hyväksyi raportin. Raportti käsitellään kaupunginhallituksessa 6.2 ja 
valtuustossa 27.2.2022. 

Linkki materiaaliin 

6 Tulevat rahoitus- ja ohjelmahaut sekä saadut rahoitukset 
(tiedoksi) 

Annettiin suullinen selostus. Ei juuri muutoksia joulukuun kokouksen tilanteeseen. 

7 Viestintä ja tapahtumat (tiedoksi) 

Ajankohtaiset tapahtumat: 

16.12.2022 Kumppanien kanssa kestävää kasvua -aamiaisseminaarit 17.2., 28.2., 
2.3. ja 3.3.2023 

 

Ajankohtaiset uutiset: 

https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2018.1.2023/100%20ilmastoneutraalia%20kaupunkia%20missio%20ja%20hiilineutraali%20Espoo%20tiekartan%20valmistelu_KE%20ohry%2018.1.2023.pptx?d=wd19fed26cf1f498dac31a750cdca28ef&csf=1&web=1&e=96POTU
https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2018.1.2023/Seurantaraportti%2031.12.2022_Kestava%20Espoo_ohry18.1.23.docx?d=w05690e27a5ba42fb9304aff6ea265b33&csf=1&web=1&e=UOhtav
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/12/kumppanien-kanssa-kestavaa-kasvua-aamiaisseminaarit-172-282-23-ja-332023
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/12/kumppanien-kanssa-kestavaa-kasvua-aamiaisseminaarit-172-282-23-ja-332023
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5.1.2023 Pyöräily tuo vapauden päättää omasta aikataulusta 

22.12.2022 Työsuhdepyörät pian työsuhdeautoja yleisempiä 

15.12.2022 Uusia reittejä ja mahdollisuuksia pyöräillen 

15.12.2022 Työsuhdelipulla matkustaa ilmaiseksi vapaa-ajallakin 

14.12.2022 Kannattaisiko Espoossa lisätä liikennebiokaasun tuotantoa pienen 
mittaluokan biokaasulaitoksella 

13.12.2022 Espoo kehittää Keran kaupunkitietomallia 

Ajankohtaiset artikkelit: 

27.12.2022 Energiayhteisöt lisäävät tulevaisuuden energiaekosysteemien resilienssiä 
ja kestävyyttä 

16.12.2022 Marraskuussa julkaistu yhteiskehittämisen työkalupakki tukee kaupungin 
Hiilineutraali 2030 -tavoitetta 

 
8 Muut asiat 

a) Suvi Jäntti kertoi terveiset asukaskumppanuusryhmän kuudennesta tapaamisesta, 
jossa teemana oli ruokahävikki. Keskusteltiin ohjausryhmän ja asukasryhmän 
yhteistyöstä ja asukasryhmän jatkosta. Ohjausryhmä on kutsuttu asukasryhmän 
viimeiseen tapaamiseen 14.2.2023 klo 16:45-19 Otaniemessä. Linkki materiaaliin. 

b) Aloite Matinkylän Urban Greencare -puistosta. Puheenjohtaja laittaa ohrylle tiedoksi. 

c) www.ekotuki.fi eteneminen. Sovittiin, että Tarja Söderman välittää kaupunkien 
Ekotuki – Ympäristötekoja työpaikalla -verkostolle Espoosta toistaiseksi keke-
osaamiskeskuksesta Helena Kyrjen yhteystiedon. 

9 Tulevat kokoukset 

Ke 1.3.2023 klo 16.00–18.30 

Ke 12.4.2023 klo 16.00–18.30 (alustava: ekskursio Fortumille klo 13.00) 

Ti 30.5.2023 klo 16.00–18.30 

10 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.39. 
 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2023/01/pyoraily-tuo-vapauden-paattaa-omasta-aikataulusta
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/12/tyosuhdepyorat-pian-tyosuhdeautoja-yleisempia
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/12/uusia-reitteja-ja-mahdollisuuksia-pyoraillen
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/12/tyosuhdelipulla-matkustaa-ilmaiseksi-vapaa-ajallakin
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/12/kannattaisiko-espoossa-lisata-liikennebiokaasun-tuotantoa-pienen-mittaluokan-biokaasulaitoksella
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/12/kannattaisiko-espoossa-lisata-liikennebiokaasun-tuotantoa-pienen-mittaluokan-biokaasulaitoksella
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/12/espoo-kehittaa-keran-kaupunkitietomallia
https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/energiayhteisot-lisaavat-tulevaisuuden-energiaekosysteemien-resilienssia-ja-kestavyytta
https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/energiayhteisot-lisaavat-tulevaisuuden-energiaekosysteemien-resilienssia-ja-kestavyytta
https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/marraskuussa-julkaistu-yhteiskehittamisen-tyokalupakki-tukee-kaupungin-hiilineutraali-2030
https://www.espoo.fi/fi/artikkelit/marraskuussa-julkaistu-yhteiskehittamisen-tyokalupakki-tukee-kaupungin-hiilineutraali-2030
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2018.1.2023/Tupa-kuulumiset%20ohryyn%2018.1.23.pptx?d=w2875b95e7a2e4155bce804231f0f7610&csf=1&web=1&e=SEtEwp
http://www.ekotuki.fi/
https://www.ekotuki.fi/
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