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19.1.2022

Kestävä Espoo pöytäkirja 19.1.
Ohjausryhmä kävi keskustelua ohjelman mittareista. EU-missio Climate Neutral and Smart Cities
valmistelun tilannetta käytiin läpi. Lisäksi jatkettiin osaamiskeskuksen työn esittelyä
metropolipolitiikan hiilineutraaliustyön osalta sekä käytiin läpi ajankohtaisia rahoitus- ja
viestintäasioita.

Aika: ke 19.1.2022 klo 16.00–18.30
Paikka: etätoteutus (Microsoft Teams)
Osallistujat: Ohjausryhmän jäsenet:
Luottamushenkilöt:
Meri Löyttyniemi (pj), (Vihr.)
Markku Markkula (vpj), (Kok.)
Adwoa Brewu (KD)
Nina Siivola (RKP)
Mikko Björklund (Liik.)
Martti Hellström (SDP)
Mervi Syväranta (PS)
Kari Uotila (Vas.)
Sofia Tuisku (Kesk.)
Kasperi Manninen (Nuva)
Viranhaltijat:
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja (poistui klo 17.23)
Maria Jyrkkä, konserniohjauksen kehittämisjohtaja
Harri Paananen, elinkeinojohtaja
Maarit Viik-Kajander, erityissuunnittelija
Ari Erkinharju, hankintakeskuksen johtaja
Tapio Erma, toisen asteen koulutuksen johtaja (poistui klo 17.21)
Johanna Palomäki, suunnittelupäällikkö
Tarja Söderman, ympäristöjohtaja
Sari Lintunen, erityissuunnittelija

Pysyvät asiantuntijat ja muut kutsutut:
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Sanna Rönkkönen, kehittämispäällikkö
Helena Kyrki, kestävän kehityksen päällikkö (poistui klo 17.49)
Tereza Dickson, koordinaattori
Virpi Pakkala, viestintäpäällikkö

Suvi Jäntti, palvelukoordinaattori (siht.)
Ville Taajamaa, projektipäällikkö (poistui klo 17.48)
Elina Wanne, kehittämispäällikkö (poistui klo 17.36)
Reetta Jänis, kehittämispäällikkö (poistui klo 17.38)
Mari Päätalo, kehittämispäällikkö (poistui klo 17.37)
Rosa Väisänen, erityisasiantuntija
Emmi Kauhanen, kehittämispäällikkö (poistui klo 17.37)
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Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
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Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 14.12.2021. Linkki pöytäkirjaan.
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Ohjelmavalmistelun tilannekatsaus ja keskustelu
mittaristosta (Sanna Rönkkönen)
Käytiin läpi ohjelmavalmistelun tilannekatsaus sekä keskusteltiin ohjelman
hyötytavoitteiden mittareista. Keskustelua herätti muun muassa se, missä suhteessa
tulisi olla tuotos- ja vaikutusmittareita sekä miten voidaan ennakolta arvioida
toimintojen vaikutuksia. Hyötytavoitteiden eteen tehtävä konkreettinen työ ja
tavoitteiden mittaaminen tullaan kuvaamaan tarkemmin
ohjelmasuunnitelmassa. Valtuusto hyväksyy ohjelmien hyötytavoitteet 28.2.2022 ja
kaupunginhallitus ohjelmasuunnitelman 11.4.2022.
Linkki esitykseen
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EU-missio: Climate Neutral and Smart Cities hakemuksen valmistelu (Helena Kyrki)
Helena Kyrki kertoi Climate Neutral and Smart City missio-haun valmistelun
tilanteesta sekä siitä, miksi Espoon olisi tärkeää päästä mukaan toteuttajiksi sadan
kaupungin joukkoon, jotka tavoittelevat ilmastoneutraaliutta vuoteen 2030 mennessä
ja toimivat kokeilu- ja innovaatiokeskuksina, jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat
saavuttaa samat tavoitteet vuonna 2050. Kaupunkien haku käynnistyi marraskuussa
ja hakemus on jätettävä 31.1.2022. Missioon liittyvää TKI-rahoitusta kohdennetaan
Horisontti Eurooppa -ohjelman kautta 350 milj. euroa vuosina 2021–23. Espoon
hakemusta valmistellaan kaupunginjohtajan allekirjoitettavaksi poikkihallinnollisessa
yhteistyössä.
Linkki esitykseen
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Osaamiskeskuskokonaisuuden esittely jatkuu metropolipolitiikan hiilineutraaliustyö (Pasi Laitala)
Edellisessä ohjausryhmän kokouksessa kesken jäänyttä
osaamiskeskuksen työn esittelyä jatkettiin metropolipolitiikan hiilineutraaliustyön
osalta.
Linkki esitykseen
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Tulevat rahoitus- ja ohjelmahaut sekä saadut
rahoitukset
(tiedoksi)
Rahoituspäätöstä odottavia:

a. Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset
Hakemus jätetty hankkeeseen Kestävän liikenteen viestintä kohde- ja
yhteiskehittäjäryhmien kanssa. Tarkoituksena on Kestävä Espoo -ohjelmatyön mukainen
kestävien kulkumuotojen ja fossiilittomien käyttövoimien markkinointi sekä viestintä
kaikille espoolaisille sekä kumppaniverkostollemme. Viestimme siitä, miten omilla
valinnoilla voidaan liikenteen osalta saada aikaan vaikutusta Espoon liikenteen
päästömäärään, jonka osuus on kolmannes Espoon hiilidioksidipäästöistä. Tarkoitus on
löytää 2–4 kohde- ja yhteiskehittäjäryhmää, joiden kanssa yhteistyössä kehitetään
kestävän liikenteen viestintää. Haettu tuki 41 400 €. Hankeaika helmi-joulukuu 2022.

b. Uudenmaanliiton EAKR-haku
Keran toiminnallisen kehittämisen resursoimiseksi jätettiin Uudenmaanliitolle EAKRrahoitushakemus hankkeesta: Puhdas ja älykäs – yhteistyön Kera (01/2022-02/2023).
Noin 250k suuruisella hankkeella on tarkoitus jatkaa ja syventää Puhdas ja älykäs Kera käynnistyshankkeen sisältöjä, jotta Kerasta syntyy kestävä ja kiertotalouteen perustuva
alue. Yhteistyössä laajan kumppani- ja yritysverkoston kanssa kehitetään Keraan
kestäviä ratkaisuja mm. energiaan, liikkumiseen ja rakentamiseen, vakiinnutetaan Keran
toimintamalleja ja aluetta pilotointialustana sekä selvitään mahdollisuuksia tilojen
väliaikaiskäytölle.

c. Suomen kestävä kasvun ohjelma RRF
Jätetty ehdotus ideakilpailuun Kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevat
innovaatioinfrastruktuurit 15.12.21 testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen
rakentamiseen ja kehittämiseen. Mukana Aalto, VTT ja Espoon kaupunki. Painotetaan
vihreän siirtymän tavoitteita. Tuki 50 % tukikelpoisista kustannuksista. Jaossa 25 M€.
Varsinainen haku aukeaa keväällä 2022.

Valmisteilla:

d. Climate-Neutral and Smart Cities EU-missio
kts. esityslistan kohta 4.
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Viestintä ja tapahtumat (tiedoksi)
Virpi Pakkala esitteli viestinnän ajankohtaisia asioita:

•

•

•
•
•
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Eurocities vuosikokous Espoossa 8.-10.6.2022 (lisää tietoa)
o Tapahtumaan liittyy myös Future mentors -ohjelma ennen vuosikokousta, jossa
nuoret pääsevät tarkastelemaan eri kaupunkien kestävyystoimintoja ja tekemään
töitä aikuisten kanssa
CDP Europe Awards 2022, 9.3.2022, klo 17:00 - 19:00
o Marraskuussa uutisoituun johtavien ilmastokaupunkien A-listaan liittyen
järjestetään kansainvälinen palkintotilaisuus, jonka voi katsoa etänä. Tilaisuudessa
tullaan näyttämään Espoosta kaupunginjohtajan videoitu tervehdys.
KEKE tulee jotenkin olemaan mukana tämän vuoden Espoo 50-vuodessa
KEKE osaamiskeskuksen lanseeraus alkaa keväällä
Meidän Espoo 20X0
o Meidän Espoo 20X0 on laaja tapahtumasarja, jossa asukkaat, päättäjät ja
asiantuntijat suunnittelevat ja rakentavat Espoon tulevaisuutta yhdessä.
Kokonaisuus sisältää 14 tapahtumaa, jotka ajoittuvat tammi–toukokuulle.

Muut asiat
a) Viranhaltijoiden esittelypuheenvuorot ohjausryhmässä aikataulutettu kokouksiin (linkki
esitykseen)
b) Espoon kulutusperäisten ilmastopäästöjen (Kulma -hanke) esittely siirrettiin
tuonnemmaksi.
•

Vuoden 2021 aikana toteutetussa pilottihankkeessa laskettiin kulutusperusteiset
kasvihuonekaasupäästöt ensimmäistä kertaa vertailukelpoisesti suurelle joukolle
suomalaisia kuntia ja kaupunkeja. Kulutusperusteisella päästölaskennalla pyritään
arvioimaan kaikki kuntalaisten kulutuksesta aiheutuvat päästöt, huolimatta siitä,
missä kulutettu hyödyke on tuotettu.

c) Palautteita ei ole tullut
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Tulevat kokoukset
Ma 7.3.2022 klo 16.00
Ti 29.3.2022 klo 16.00
Ti 10.5.2022 klo 16.00
Ma 20.6.2022 klo 16.00
Kokoukset pidetään toistaiseksi etänä koronatilanteesta johtuen.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 18.27.

