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Kestävä Espoo pöytäkirja 29.3. 

Kokouksessa hyväksyttiin Kestävä Espoo -ohjelmasuunnitelma 2021–25. Ohjelman mittareista 

jatketaan vielä keskustelua. Lisäksi käytiin katsaus kaupungin ilmastotyöhön ja ajankohtaisiin 

viestintäasioihin. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa läsnä. 

 

Aika: ti 29.3.2022 klo 16.00–18.30  

Paikka: Tellus-neuvottelutila, Spektrin Pilotti -talo, Metsänneidonkuja 4 02130 Espoo.  

Etäosallistumismahdollisuus (Microsoft Teams) 

 

Osallistujat: Ohjausryhmän jäsenet:  

  

Luottamushenkilöt:  

Meri Löyttyniemi (pj), (Vihr.) 

Markku Markkula (vpj), (Kok.)  

Adwoa Brewu (KD), poistui klo 18.40 

Nina Siivola (RKP)  

Mikko Björklund (Liik.)   

Martti Hellström (SDP) 

Mervi Syväranta (PS) 

Kari Uotila (Vas.), poistui klo 17.18 

Sofia Tuisku (Kesk.) 

Sofia Meng (Nuva) 

  

Viranhaltijat:  

Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja  

Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, poistui klo 18.38  

Maria Jyrkkä, konserniohjauksen kehittämisjohtaja  

Harri Paananen, elinkeinojohtaja  

Maarit Viik-Kajander, erityissuunnittelija 

Pihla Hynynen, hankintakeskuksen johtaja, poistui klo 18.40 

Tapio Erma, toisen asteen koulutuksen johtaja, poistui klo 18.40 

Johanna Palomäki, suunnittelupäällikkö, poistui klo 18.36 

Tarja Söderman, ympäristöjohtaja tilalla Mira Soini, poistui klo 18:41 

Sari Lintunen, erityissuunnittelija, poistui klo 18.34 

 

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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Ville Taajamaa, projektipäällikkö, poistui klo 17.38 

Elina Wanne, kehittämispäällikkö, poistui klo 18.31 

Reetta Jänis, kehittämispäällikkö 

Mari Päätalo, kehittämispäällikkö 

Rosa Väisänen, erityisasiantuntija 

 

1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16. Ari Erkinharju on siirtynyt toisiin tehtäviin pois 

kaupungilta ja kaupungin uudeksi hankintajohtajaksi valittu Pihla Hynynen esittäytyi.  

2 Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 7.3.2022. Linkki pöytäkirjaan. 

3 Kestävä Espoo -ohjelmasuunnitelman 2021–2025 hyväksyminen 

Valtuusto hyväksyi ohjelmien hyötytavoitteet 28.2.2022. Kaupunginhallitus hyväksyy 

ohjelmasuunnitelman 11.4.2022.  

Ohjelmalla on merkittävä rooli kaupungin kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteiden 

edistämisessä. Tämänhetkisessä maailman tilanteessa kestävää kehitystä kaivataan 

erityisen paljon. Ohjelmasuunnitelma ohjaa kestävän kehityksen työtä ja sen avulla voidaan 

tehdä valintoja, jotka tukevat kestävän kehityksen työn pitkäjänteisyyttä ja vaikuttavuutta.  

Käytiin läpi ohjelmasuunnitelma viimeisten muutosten osalta. Linkki ohjelmasuunnitelmaan. 

Ohjausryhmä hyväksyi ohjelmasuunnitelman. Mittareista jatketaan vielä keskustelua 

seuraavissa kokouksissa. 

4 Kaupungin ilmastotyön tilannekatsaus (Pasi Laitala)  

Käytiin lyhyt katsaus kaupungin ilmastotyön ajankohtaisista asioista. Kuultiin myös lyhyt 

suullinen esittely ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävästä toimenpidesuunnitelmasta 

kaupungilla. 

5 Viestintä ja tapahtumat (tiedoksi) 

Viestinnän ajankohtaiset: 

a) Microsoft ja Fortum yhteistyöhön https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/microsoft-ja-
fortum-yhteistyohon-microsoft-rakentaa-espooseen-datakeskusalueen-josta-tuotetaan.  

b) SPARCS-hanke kutsuu kehittämään 
yhdessä https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/tervetuloa-kehittamaan-kestavampaa-
espoota 

c) Miltä näyttää tulevaisuuden liikkuminen? https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/milta-
nayttaa-tulevaisuuden-liikkuminen 

https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%207.3.2022/20220307%20P%C3%B6yt%C3%A4kirja%20ohjausryhm%C3%A4n%20kokous.docx?d=w53bad4c0f8414171ba0938148e7e40ac&csf=1&web=1&e=9Jgg9F
https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2029.3.2022/20220322%20Kest%C3%A4v%C3%A4%20Espoo%20-ohjelmasuunnitelma%202021-25.docx?d=wdac0c84835e74f54b22c7355618a2222&csf=1&web=1&e=Y4lYN4
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/microsoft-ja-fortum-yhteistyohon-microsoft-rakentaa-espooseen-datakeskusalueen-josta-tuotetaan
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/microsoft-ja-fortum-yhteistyohon-microsoft-rakentaa-espooseen-datakeskusalueen-josta-tuotetaan
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/tervetuloa-kehittamaan-kestavampaa-espoota
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/tervetuloa-kehittamaan-kestavampaa-espoota
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/milta-nayttaa-tulevaisuuden-liikkuminen
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/milta-nayttaa-tulevaisuuden-liikkuminen
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d) Kaupunginjohtaja esittelee Espoon ilmastotyötä Espoon isännöimässä kansainvälisessä 
ilmastowebinaarissa 30.3., https://eurocities2022.eu/webinars. 

a. Webinaari liittyy kesäkuun Eurocities-vuosifoorumiin. 
b. Myös Eurocitiesiin liittyen tiedoksi, että haku Future Mentoriksi päättyi 

20.3., https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/espoolainen-nuori-haluaisitko-
aanesi-kuuluviin-kaupunkisi-tulevaisuudessa-hae-mukaan-future-mentors. 
Konsepti on Espoon kaupungin kehittämä ja kaupunki koordinoi toteutusta 

e) Tekeillä lyhyitä videoita siitä, mitä hiilineutraalius tai kestävä kehitys merkitsee 
kumppaneillemme. Klippejä esitetään mm. HSY:n järjestämässä Helsingin seudun 
ilmastoseminaarissa 24.5. 

f) Valmiusryhmän raportit Ukrainan tilanteesta: https://www.espoo.fi/fi/valmiusryhman-
raportit-ukrainan-tilanteesta 

 

6 Muut asiat 

a) Yhteistyöehdotus Kaupunkiakatemialta: tiedeyhteistyön tilaisuus Helsingin, Espoon ja 
Vantaan kaupunginvaltuustojen jäsenille aiheena ilmastotekojen kaupunki. Kartoitetaan 
vielä mahdollisuuksia osallistua. (Linkki asian esittelyyn) 

b) Palautteet 

7 Tulevat kokoukset 

Ti 10.5.2022 klo 16.00 etänä 

Ma 30.5. klo 15–17 Kehitysohjelmien yhteinen tilaisuus Otaniemessä, jonka jälkeen 

mahdollisuus kokoontua esim. epämuodollisesti ko. kokouksen päälle. Toive, että kaikki 

pääsisivät paikalle. 

Ma 20.6.2022 klo 16.00 

 

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi tulevat kokoukset pidetään pääosin etänä.  

 

8 Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45. 

 

https://eurocities2022.eu/webinars.
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/espoolainen-nuori-haluaisitko-aanesi-kuuluviin-kaupunkisi-tulevaisuudessa-hae-mukaan-future-mentors.
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2022/03/espoolainen-nuori-haluaisitko-aanesi-kuuluviin-kaupunkisi-tulevaisuudessa-hae-mukaan-future-mentors.
https://www.espoo.fi/fi/valmiusryhman-raportit-ukrainan-tilanteesta
https://www.espoo.fi/fi/valmiusryhman-raportit-ukrainan-tilanteesta
https://espoo365.sharepoint.com/:w:/r/sites/kestava-espoo/Shared%20Documents/General/Kokoukset/Kokous%2029.3.2022/Kaupunkiakatemia%20ja%20tietoperustainen%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteko.docx?d=waf06a3660eee49719342219c5d5c2875&csf=1&web=1&e=7aiZfZ

