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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA - OHJAUSRYHMÄN 

KOKOUS 

Ohjausryhmässä keskusteltiin siitä, mikä on Kestävä Espoo -ohjelman rooli kiertotalouden ja 

kestävän kaupunkikehityksen kokonaisuudessa, miten työ suhteutuu kaupungin muuhun 

kiertotaloutta ja kestävää kaupunkikehitystä edistävään työhön ja mihin kehittämistyöllä tähdätään. 

Lisäksi ohjausryhmä kävi keskustelun ohjausryhmän työtavoista ja niiden kehittämisestä työn 

vaikuttavuuden kasvattamiseksi. Lopuksi kuultiin nostot ajankohtaisista rahoitus- ja 

viestintäasioista sekä kuulumiset asukaskumppanuusryhmän tapaamisesta.  

 

Aika Ke 31.8.2022 klo 16.00-18.30 

Paikka Kokoomus, Espoonkatu 5, 1 krs, Valtuustotalo 

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.) 

Sofia Meng (Nuva) 

 

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 

Johanna Palomäki, suunnittelupäällikkö 

Tarja Söderman, ympäristöjohtaja, saapui klo 16.16 

Sari Lintunen, erityissuunnittelija 

 

Pysyvät asiantuntijat ja muut kutsutut:  

Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö 

Sanna Rönkkönen, kehittämispäällikkö 



 

Esityslista 2 (5) 

31.8.2022              

 

 

Virpi Pakkala, viestintäpäällikkö  

Suvi Jäntti, palvelukoordinaattori (siht.) 

Reetta Jänis, kehittämispäällikkö, poistui klo 18 

Emmi Kauhanen, kehittämispäällikkö 

Mia Johansson, projektipäällikkö 

 

1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10. Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

2 Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 20.6.2022. Linkki pöytäkirjaan. 

3 Kiertotalous ja kestävä kaupunkikehitys Espoossa - miten 

ohjelma edistää ja mihin kehittämistyöllä tähdätään? (Reetta 

Jänis, Emmi Kauhanen) 

Ohjelman hyötytavoitteita edistetään pääasiassa viidessä 

kehittämiskokonaisuudessa, joita ovat mm. kiertotalous ja kestävä elämäntapa sekä 

kestävä maankäyttö ja rakentaminen. Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi 

kasvihuonekaasupäästöjen on lähdettävä laskuun Espoossa. Tämä vaatii mukaan 

laajasti yrityksiä sekä tutkimus- ja kehittämiskumppaneita sekä kaupunkikehittämisen 

avaamista tutkimus- ja kehittämisympäristöksi vähäpäästöisille, älykkäiden ja 

kiertotalouden mukaisille kaupunkiratkaisuille. Mikä on Kestävä Espoo -ohjelman rooli 

kokonaisuudessa ja miten työ suhteutuu kaupungin muuhun kierotaloutta ja kestävää 

kaupunkikehitystä edistävään työhön? Mihin kehittämistyöllä tähdätään ja mitä 

haasteita sillä pyritään taklaamaan? Linkki materiaaliin  

Ohjausryhmä kävi keskustelua kiertotalouden, kestävän kaupunkikehityksen ja 

Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekarttatyön tueksi. Kiertotalousinnovaatioiden 

rahoitukseen on paljon mahdollisuuksia EU:ssa. Lisäksi lajittelumahdollisuuksien 

laajentamisen todettiin olevan asia, joka tulee saada kuntoon koko kestävän 

kehityksen työn uskottavuuden näkökulmasta. 

Keran aluekehittämisen suhteen kiitosta sai laajassa yhteistyössä tehty Keran 

kehittämissitoumus ja toimintatapamalli. Asukasyhdistyksen aktiivista mukanaoloa 

toivottiin entistä enemmän alueen kehittämisessä. Pohdittiin voisiko ohjausryhmällä 

olla rooli Keran sitoumuksessa vaaditun toimijoilta vaadittavan 

kehittämissuunnitelmaprosessin ja tavoitteiden kehittämisessä. Lisäksi todettiin, että 

kunnianhimon tasoa tulee nostaa aikomisesta ja selvittämisestä itse tekemiseen. 

 

https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2020.6.2022/Kest%C3%A4v%C3%A4%20Espoo%20ohry%20p%C3%B6yt%C3%A4kirja%2020.6.2022.docx?d=w4d89095b17f14df6951dcb74a4994282&csf=1&web=1&e=T2CKg0
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2031.8.2022/2022_31_08_kaupunkikehitys%20ja%20kiertotalous_Kest%C3%A4v%C3%A4%20Espoo.pptx?d=w89badbc80bd642ee9ac05f5dd0a338c4&csf=1&web=1&e=LHAvT7
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4 Keskustelu ohjausryhmän työtavoista ja niiden kehittämisestä 

(Sanna Rönkkönen) 

Ohjelman ohjausryhmän tehtävänä on myötävaikuttaa ohjelmatavoitteiden 

saavuttamiseen ja edistää ohjelman toteutumista. Kestävä Espoo -ohjelman 

kokonaisuus on laaja ja vaatii aikaa perehtyä kehittämiskokonaisuuksiin.  

Käytiin keskustelu ohjausryhmän työtapojen kehittämisestä sekä kokousten aikana, 

että kokousten välillä. Pohdittiin, miten viestit ohjausryhmästä kulkeutuvat omille 

ryhmille. Konkreettisia esimerkkejä kestävän kehityksen työstä kaivattiin. 

Ohjausryhmän toimintaa pidettiin tärkeänä ja sen koettiin tuovan vääntövoimaa 

toteuttaa asioita. Kestävä kehitys tulisi kuitenkin olla myös omassa toiminnassa 

sisällä, ei pelkästään ohjelmatyötä. Viestimistä asukkaille pidettiin tärkeänä. 

Päätettiin, että kaikki ryhmät järjestäisivät kestävään kehityksen ja Kestävä Espoo- 

ohjelmaan liittyvän ”iltakoulu”-tyyppisen tilaisuuden omissa ryhmissään. 

Linkki materiaaliin 

  

5 Tulevat rahoitus- ja ohjelmahaut sekä saadut rahoitukset 

(tiedoksi) 

Annettiin suullinen selostus. 

Linkki liitteeseen 

 

6 Viestintä ja tapahtumat (tiedoksi) 

Viestinnän ajankohtaiset: 
 

• 5.9. Kestävän liikenteen työpaja 

senioreille, https://www.espoo.fi/fi/tapahtumat/espooevents:agbljmwyka 

• Villa Elfvik juhli 30-vuotista taivalta juhlaviikolla 5.-12.6.2022. Tulossa 

ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä näyttely; esillä Villa Elfikissä 5.10. - 24.12., 

jatkaa vuoden vaihteen jälkeen kirjastoihin. 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/06/villa-elfvikin-luontotalo-30-vuotta-

ymparistokasvatusta-ja-kestavaa-elamantapaa 

• 30.8. Keran halleilla Kera Talks! Tietomallintaminen osana kaupunkikehittämistä -
tilaisuus, https://www.espoo.fi/fi/kera-talks-tietomallintaminen-osana-
kaupunkikehittamista-tilaisuus#section-40034 

 

• 26.8. Lippulaivassa järjestetään kestävän liikkumisen 
testiajot, https://www.espoo.fi/fi/tapahtumat/espooevents:agbgqkghju 

https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2031.8.2022/Ohjausryhm%C3%A4n%20ty%C3%B6tapojen%20kehitt%C3%A4minen.pptx?d=w0b1cf560bc234540892c2b4f79803ed5&csf=1&web=1&e=paR7C9
https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2031.8.2022/Tulevat%20rahoitus-%20ja%20ohjelmahaut%20sek%C3%A4%20saadut%20rahoitukset%2031.8.2022.docx?d=wa14d8e4a953e4be0acc58da95d656768&csf=1&web=1&e=hAAa8o
https://www.espoo.fi/fi/tapahtumat/espooevents:agbljmwyka
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/06/villa-elfvikin-luontotalo-30-vuotta-ymparistokasvatusta-ja-kestavaa-elamantapaa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/06/villa-elfvikin-luontotalo-30-vuotta-ymparistokasvatusta-ja-kestavaa-elamantapaa
https://www.espoo.fi/fi/kera-talks-tietomallintaminen-osana-kaupunkikehittamista-tilaisuus#section-40034
https://www.espoo.fi/fi/kera-talks-tietomallintaminen-osana-kaupunkikehittamista-tilaisuus#section-40034
https://www.espoo.fi/fi/tapahtumat/espooevents:agbgqkghju
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• 28.6. Keran Hallien väliaikaiskäyttö valittiin Kuntien parhaat kiertotalousteot -
finalistiksi, https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/06/keran-hallien-valiaikaiskaytto-
valittiin-kuntien-parhaat-kiertotalousteot-finalistiksi 

 

• 26.8. Muovin tarina -näyttelyn opastettu kierros Lippulaivan kirjastossa 

https://www.espoo.fi/fi/tapahtumat/espooevents:agbli7jpsq. Lisäksi voit tutustua 

muovien kiertoon uudessa Muovin tarina -verkkoesitteessä 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/08/tutustu-muovien-kiertoon-uudessa-muovin-

tarina-verkkoesitteessa 

• 26.8. Keran katujuhlat https://www.espoo.fi/fi/keran-katujuhlat juhlistavat 50-

vuotiasta Espoota - tapahtuma toteutetaan Keran Uusi katu -kokeiluympäristössä 

https://www.espoo.fi/fi/keran-uusi-katu. Mahdollisuus tutustua Keran alueeseen ja 

kuulla sen kehittämistyöstä monipuolisen ohjelman lomassa. 

• 20.6. Espoolaisen hiilijalanjäljillä - kiteytys touko- ja kesäkuussa 2022 Hiilijalanjäljillä 
- kohti kestävää elämäntapaa! -hybriditapahtumien sarjan 
kokemuksista,  https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/06/espoolaisen-hiilijalanjaljilla 

 

• 13.6. Uutinen HSY:n päästölaskennasta - Espoon ilmastopäästöt putosivat jälleen - 
“Tavoitteemme on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 
mennessä", https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/06/espoon-ilmastopaastot-
putosivat-jalleen-tavoitteemme-on-olla-hiilineutraali-kaupunki-vuoteen-203 

 

• kestava@espoo.fi -osoite toimii osaamiskeskuksen yhteiskäyttösähköpostina, johon 
tilataan ulkopuolisia uutiskirjeitä, tiedotteita ja tunnuksia. Sähköposti toimii myös 
yhteydenottoväylänä, jos henkilö ei tiedä keneen asiantuntijaan olla yhteydessä 
(julkaistuna mm. Kestävän kehityksen osaamiskeskuksen yhteystiedot -sivulla). 
Vuoden aikana siihen saapuu yhteensä noin 10 sähköpostiviestiä, jotka ohjataan 
edelleen kaupungin asiantuntijoille alkuperäisen lähettäjän ollessa mukana viestin 
saajana. Osoitteeseen saapuviin viesteihin vastataan 1–2 arkipäivän aikana, 
asiantuntijat vastaavat yleensä noin viikon sisällä viestin välityksen jälkeen. Tereza 
Dickson on tarvittaessa tiedustellut asiantuntijoilta, onko viesteihin vastattu viestin 
välityksen jälkeen. Sähköpostin pääkäyttäjänä toimii Tereza Dickson ja Johanna 
Loima varana. 

 

 

7 Muut asiat 

a) Asukaskumppanuusryhmän toisessa tapaamisessa teemana luonnon 

monimuotoisuus ja lähiluonto. Esiteltiin terveiset toisesta tapaamisesta. (Suvi 

Jäntti). Linkki materiaaliin 

8 Tulevat kokoukset 

Ke 26.10.2022 klo 16.00–18.30 

https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/06/keran-hallien-valiaikaiskaytto-valittiin-kuntien-parhaat-kiertotalousteot-finalistiksi
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/06/keran-hallien-valiaikaiskaytto-valittiin-kuntien-parhaat-kiertotalousteot-finalistiksi
https://www.espoo.fi/fi/tapahtumat/espooevents:agbli7jpsq
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/08/tutustu-muovien-kiertoon-uudessa-muovin-tarina-verkkoesitteessa
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/08/tutustu-muovien-kiertoon-uudessa-muovin-tarina-verkkoesitteessa
https://www.espoo.fi/fi/keran-katujuhlat
https://www.espoo.fi/fi/keran-uusi-katu
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/06/espoolaisen-hiilijalanjaljilla
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/06/espoon-ilmastopaastot-putosivat-jalleen-tavoitteemme-on-olla-hiilineutraali-kaupunki-vuoteen-203
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/06/espoon-ilmastopaastot-putosivat-jalleen-tavoitteemme-on-olla-hiilineutraali-kaupunki-vuoteen-203
mailto:kestava@espoo.fi
https://espoo365.sharepoint.com/:p:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2031.8.2022/16.8%20TUPA%20ty%C3%B6pajan%20kuulumiset.pptx?d=w8086f4a181b94da496125b6c3cbdd1bb&csf=1&web=1&e=HPs3T4
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To 8.12.2022 klo 16.00-18.30 

9 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.34. 

 

 

 

 


