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Kaupunki on ajassa muuttuva ja asukkaidensa näköinen kokonaisuus. 
Määritelmiä kaupungille on varmasti yhtä monta kuin on ihmisiä 
määrityksiä tekemässä. Tämän ajan muotisana kompleksi kuvaa 
kaupunkia hyvin. Kompleksi tai ei, toimiakseen kaupunki tarvitsee 
asukkaiden oman aktiivisuuden lisäksi toimivan hallinto-organisaation. 
Espoon tapauksessa jälkimmäinen tarkoittaa kumppanuusajattelua, 
jossa asukkaiden tahtoa ja kaupungin tulevaisuutta toteutetaan 
yhdessä asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Se muuttaa 
tahdon toiminnaksi. Niin myös tämän vapaaehtoisen kaupunkitasoisen 
arvioraportin (VLR) kohdalla. Espoon VLR2020 on kaupungin, 
organisaation ja kumppaniensa näköinen raportti. Sen tehtävä 
on esittää ja arvioida kaupungin keskeiset ilmiöt, projektit ja 
toiminnot suhteessa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Agenda 2030 
-toimenpideohjelmaan ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen.

Tietoon perustuen espoolaisille luonto ja kestävä kehitys ovat 
tärkeitä arvoja, ilmiöitä ja toimintoja ja kuten VLR:sta käy ilmi, se 
näkyy kaupunkimme toiminnassa ja jo sen tavoitteissa. Yhdellä 
lauseella kuvattuna Espoon tahtotila on olla “Euroopan kestävin 
kaupunki”. Kestävyys tarkoittaa kokonaisvaltaista, tavoitteellista ja 
asukaskeskeistä lähestymistä niin luontoon kuin ihmiseenkin. Kaiken 
tämän toteutuminen edellyttää taloudellista kestävyyttä.

Espoossa taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä 
kehitys on läpileikkaava teema ja leimaa kaikkea tekemistä. YK:n 
Agenda 2030 -toimenpideohjelma tarjoaa tähän työhön viitekehyksen, 
jota käyttää hahmotukseen, mittariston, joka tukee ohjausta ja 
sanaston, jolla viestiä ja vuorovaikuttaa. Espoo on edelläkävijä, 
jolla on mahdollisuus saavuttaa YK:n tavoitteet paikallisesti, ja 
tarjota ratkaisuja alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen kestävän 
kehityksen haasteisiin. Yhdessä kumppaniensa kanssa se voi luoda 
ratkaisuja, jotka kiihdyttävät globaalien haasteiden ratkaisemista. 
Tätä kutsutaan kädenjälkiajatteluksi. Se on Espoon kaupungille 
mahdollisuus olla kokoaan suurempi toimija maailmanlaajuisesti.

Lähes kaikki VLR:n artikkelit viittaavat sisällössään Espoo-tarinaan. 
Aluksi huomio hämmensi myös toimitusta, kunnes ymmärsimme, 
että Espoo-tarina on koko Espoon kaupungin organisaation ja 
kumppaneiden keskeinen yhteinen visio ja tavoitteita ylätasolla 
hahmottava toimintasuunnitelma. Sen kuulukin näkyä kaikessa 
sisällössä. Agenda 2030:n ja SDGn suhteen Espoo-tarinan sisältö oli 
hyvin linjassa. Tämä ei ole yllätys, kun huomioi kuinka suuri merkitys 
kaupungeilla on kestävän kehityksen käytännön toteutuksessa, niin 
Suomessa kun muuallakin. Kaupungit vastaavat ihmisen arjessa 
koko elämänkaaresta - syntymästä, koulutuksen ja kotipaikan 
kautta vanhus- ja saattohoitoon. Elinvoimansa ohella kaupunki 
huolehtii myös siitä, että kaupunkiympäristö on toimiva, viihtyisä 
ja kestävä. Tämä näkyy VLR:ssa sekä siinä, kuinka se tuotettiin. 
Valtaosa artikkeleista on kaupungin toimialojen: sivistystoimen, 
teknisen ja ympäristötoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen 
ideoimaa ja tuottamaa yhdessä konsernihallinnon kanssa. VLR 
tehtiin yhdessä. Tätä merkittävästi tärkeämpi huomio on, että nämä 
toimialat vastaavat kestävän kehityksen käytännön toteutuksesta 
kaupungissamme. Toimialojen ja yhteistyökumppanien kanssa tehty 
yhteistyö, mukaan lukien lukio-opiskelijat Suomesta ja yläasteen 
oppilaat Suomesta, Tanskasta ja Islannista, on ollut myös tämän 
prosessin, matkan ja seikkailun suurin ilo ja oppi.
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ESPOO – EUROOPAN KESTÄVIN KAUPUNKI

Espoon tavoitteena on olla Euroopan kestävin kaupunki. Suomen nopeimmin kasvavana kaupunkina Espoo on hyvä esimerkki siitä, että 
ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kasvu on mahdollinen. Kaupungin kestävyyttä parantaa raiteisiin tukeutuva viiden 
kaupunkikeskuksen verkostomainen rakenne. Espoolaisten koulutus- ja tulotaso sekä terveydentila ovat eurooppalaista kärkeä. Kaupunkilaiset 
arvostavat erityisesti oman asuinalueensa lähiluontoa ja turvallisuutta.  

Espoon kestävän kehityksen työn tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja toimiva arki hiilineutraalissa ja taloudellisesti kestävässä kaupungissa. 
Tulevaisuuden kestäviä kaupunkiratkaisuja kehitetään, kokeillaan ja otetaan käyttöön yhdessä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa. Onnistumisen 
avaimet ovat yhteistyössä.  

ESPOO-TARINA ON YHDESSÄ TEKEMISEN TARINA

Espoo-tarina on Espoon kaupungin strategia. Sen tavoitteisto ohjaa kaupungin toimintoja palvelemaan paremmin asukkaita ja asiakkaita. Espoo-
tarina mahdollistaa yhteisen työnäkymän ja määrittää arvomme ja suuntamme. Tarinan muotoon kirjoitettu strategia kertoo, mistä olemme 
tulossa, missä olemme nyt ja mihin olemme menossa.  Espoo-tarinaa on rakennettu yhdessä espoolaisten sekä kaupungin luottamushenkilöiden 
ja henkilöstön kanssa. Esikoululaisten Päivä kaupunginjohtajana -projekti toi tuoreita ajatuksia kaupungin kehittämiseen. Espoon tärkein arvo on 
asukas ja asiakas – ketään ei jätetä. Onnistumme silloin, kun saamme asukkaat, yhteisöt ja kumppanit mukaan kehittämään kaupunkia yhdessä.

Espoo-tarinan sanoma on yhdessä tekeminen. Yhteistyö on myös tapa palautua käynnissä olevasta COVID-19 -pandemiasta, tukea talouden 
vihreää siirtymää ja luoda kestävää kasvua. Espoo haluaa toimia esimerkkinä siitä, että sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä kasvu 
on mahdollista. 

Espoon edelläkävijyys- ja kumppanuustyö on palkittu useilla kansainvälisillä tunnustuksilla. Kestävän kehityksen työ toi Espoolle palkinnon 
Euroopan innovaatiokilpailun finaalissa vuonna 2020 jo toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2019 Espoo palkittiin ensimmäisenä kaupunkina 
Sustainable City -palkinnolla Energy Globe World Award -tapahtumassa menestyksekkäästä energiayhteistyöstä yritysten ja asukkaiden kanssa. 
Vuotta aikaisemmin Intelligent Community Forum (ICF) valitsi Espoon maailman älykkäimmäksi kaupunkiyhteisöksi. 

Kaikkien näiden tunnustusten keskiössä on yhdessä tekeminen. Tämä koskee myös Agenda 2030:ssa asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Jos 
haluamme olla kestävän kehityksen edelläkävijä, meidän on panostettava yhteistyöhön ja kumppanuuksiin. Se ei ole ylhäältä johtamista, vaan 
mahdollisuuksien luomista kokonaisvaltaisesti kestävän ja asukaslähtöisen kaupungin kehittämiseksi. Espoon rooli on olla suunnannäyttäjä niin 
paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tähän työhön tarvitsemme kaikkien panoksen. 

Kestävää tulevaisuutta ei synny ilman hyvää koulutusta ja elinikäistä oppimista. Oppiminen on perusta, joka luo ymmärrystä, osaamista ja tekoja. 
Kaupungille se tarkoittaa myös tutkimus- ja innovaatiokumppanuutta yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kehittäjäkumppaneiden kanssa. Jatkuva 
oppiminen on edellytys kompleksien haasteiden ratkaisemisen kestävästi. Vain yhdessä tekemällä Espoo voi olla kokoaan suurempi toimija 
kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. 

Espoon kaupunki on sitoutunut YK:n Agenda 2030 -työhön ja edelläkävijärooliin. 

Jukka Mäkelä
Kaupunginjohtaja
Espoo
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JOHDANTO

ESPOON VLR ON YHTEISTYÖN TULOS

Espoon kaupungin vapaaehtoisen kaupunkitasoisen arvion (Voluntary 
Local Review, VLR) taustalla on kaupungin pitkäjänteinen työ 
taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden 
edistämiseksi. VLR-raportti on kaupungin johdon päätöksestä alkanut 
ja koko kaupungin organisaation yhdessä toteuttama prosessi. Arvio 
on tehty yhteistyössä satojen ihmisten kanssa. Espoon kaupungin 
työntekijät, asukkaat, asiakkaat, yhteistyökumppanit ja Espoon 
kaupunkikonsernin toimijat ovat osallistuneet arvion eri vaiheisiin. 
Monitoimijainen ja moniääninen lähestymistapa on ollut tietoinen 
valinta. Se on tuonut arvioon erilaisia näkemyksiä, lahjakkuuksia ja 
kokemuksia. Espoossa VLR-raportti on tehty yhdessä. 

VLR-prosessin Espoossa mahdollisti kolme asiaa: 

1.       Johdon vahva sitoutuminen projektiin esiselvityksestä 
         valmiiseen julkaisuun.

2.      Poikkihallinnollinen, sitoutunut ja asiantunteva organisaatio,   
         toimituskunta ja arviointitiimi.

3.      Kyky vastustaa ilmeisiä johtopäätöksiä ja luottaa 
         organisaation sisältä tulleisiin ideoihin ja viesteihin.

KESTÄVÄ KEHITYS VAATII PITKÄJÄNTEISTÄ 
YHTEISTYÖTÄ

Espoon kestävän kehityksen työn tavoitteena on turvallinen,  
taloudellisesti kestävä, terveellinen ja toimiva arki hiilineutraalissa 
kaupungissa. Tulevaisuuden kestäviä kaupunkiratkaisuja kehitetään, 
kokeillaan ja otetaan käyttöön yhdessä kumppaneiden ja asukkaiden 
kanssa. YK Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet yhdistävät 
koko kaupunkikonsernia ja myös Espoon kumppanit jakavat samat 
arvot.

Kestävän kehityksen työ pohjautuu Espoo-tarinaan, joka on 
yhdessä espoolaisten kanssa tehty kaupungin strategia. Se kertoo 
espoolaisista arvoista, asenteista, toimintakulttuurista ja yhteisistä 
tavoitteista. Kestävän kehityksen työssä keskeistä on Espoo-tarinan 
tavoitteita ja mittareita konkretisoiva tekeminen sekä ideoiden, 
ihmisten ja ilmiöiden keskinäiseen ja yhteiseen vuorovaikutukseen 
perustuva toimintamalli. Tämä koskee myös SDG-työtä ja sen 
ensimmäistä osaprosessia VLR-raporttia. 

Visionsa mukaisesti Espoo on verkostomainen, vastuullinen ja 
inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,  
oppia, tehdä työtä ja yrittää, ja jossa espoolainen voi aidosti  
vaikuttaa. Vision lisäksi Espoo-tarina sisältää arvot ja 
toimintaperiaatteet sekä päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet, 
joita toteutetaan toimialoilla ja tulosyksiköissä niiden omien 
tarinoiden ja tuloskorttien avulla. Lisäksi Espoo-tarinaa toteutetaan 
neljän kaupunkiorganisaatiota läpäisevän poikkihallinnollisen 
kehitysohjelman avulla. Näistä yksi on Kestävä Espoo. Sen lisäksi 
poikkihallinnollisia ohjelmia ovat Osallistuva, Hyvinvoiva ja Innostava, 
Elinvoimainen Espoo. Ohjelmat toteuttavat kaupungin SDG-tavoitteita 
jo nyt hyvin.

ESPOO ON SITOUTUNUT KESTÄVÄN 
KEHITYKSEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN 
EDELLÄKÄVIJÄNÄ

Espoo on kansainvälisessä edelläkävijäkaupunkien 
johtajuusohjelmassa sitoutunut saavuttamaan YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteet, SDGt, jo vuoteen 2025 mennessä. Tämän 
tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki kehittää omaa toimintaansa 
ja etsii yhdessä yrityskumppaneiden kanssa ratkaisuja, 
jotka toimivat esimerkkeinä tulevaisuuden hiilineutraalista 
kaupunkielämästä. Keskeisiä kehittämisalueita ovat älykkäät ja 
puhtaat kaupunkiratkaisut, vähäpäästöinen ja älykäs liikkuminen, 
uusiutuva energia, vastuullisuus ja lähiympäristö. Näitä ratkaisuja 
on ensimmäistä kertaa kattavasti koottu yhteen ja arvioitu käsissäsi 
olevassa VLR-raportissa.

Espoon edelläkävijätyö painottuu ensivaiheessa kolmeen 
tavoitteiseen: hyvä koulutus (SDG 4), kestävä teollisuus, 
infrastruktuuri ja innovaatiot (SDG 9) ja ilmastotekoja (SDG 13). 
Myös kaupungin taloussuunnittelu, hankinnat ja viestintä kytketään 
jatkossa yhä tiiviimmin SDG-viitekehykseen. Kaupunkia sitoviin 
tulostavoitteisiin sisällytetään vuodesta 2021 alkaen Covenant of 
Mayors -työn kautta valmistellut ilmastotoimet hiilineutraaliuden 
saavuttamiseksi tällä vuosikymmenellä.

Espoo toimii aktiivisena kumppanina ja kehitysalustana alueen 
yrityksille ja kehittäjille. Vuonna 2019 Espoo palkittiin ensimmäisenä 
kaupunkina Sustainable City -palkinnolla Energy Globe World 
Award -tapahtumassa menestyksekkäästä yhteistyöstä yritysten ja 
asukkaiden kanssa. Vuotta aikaisemmin Intelligent Community Forum 
(ICF) valitsi Espoon maailman älykkäimmäksi kaupunkiyhteisöksi 
samasta syystä. 

Espoo on myös mukana rakentamassa kestävää Suomea. Se 
liittyi ensimmäisenä kaupunkina Suomen kestävän kehityksen 
yhteiskuntasitoumukseen, jonka tavoitteena on globaalisti 
vastuullinen Suomi. Espoolaiset toimijat kouluista ja päiväkodeista 
yrityksiin ja asukkaisiin ovat sitoutuneet kehittämään toimintaansa 
kestävämmäksi yli sadan sitoumuksen voimin. Yli puolet espoolaisista 
on sitoumusten vaikutuksen piirissä. 
 

VLR-RAPORTIN SISÄLTÖ

Espoon VLR-raportissa on seitsemän osaa. Ensimmäisenä 
on johdanto, jossa kerrotaan VLR:n taustat, sekä perustietoa 
kaupungeista ja kunnista Suomessa. Menetelmät osuudessa 
käsitellään VLR:n suunnittelu- ja toteutusprosessi sekä 
arviointimenetelmät. Seuraavat kolme osaa: Ketään ei jätetä, 
Tehdään yhdessä ja Kestävä kaupunkiympäristö sisältävät VLR:n 
pääsisällön eli kaupungin asiantuntijoiden ja kumppanien raportoimat 
ilmiöt ja projektit. Artikkelit käsittelevät kaupungin ja kumppanien 
toimintaa taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen 
kestävän kehityksen näkökulmasta. Tavoitteena artikkeleissa 
on kuvata, kuinka kaupunki voi kehittyä entistä kestävämmäksi. 
Artikkelit on arvioitu suhteessa SDGiin. Artikkeleissa on tiivis 
kuvaus ilmiöstä tai projektista, joka on toiminut, ja myös kritiikkiä 
siitä, mitä olisi voinut tehdä toisin. Lisäksi jokaisessa artikkelissa on 
kontaktihenkilön sähköposti, josta voi tiedustella lisätietoa aiheesta. 
Artikkelit ovat tuottaneet kaupungin toimialat ja niiden tulosyksiköt, 
käytännössä eri alojen asiantuntijat, sekä muut sisäiset ja ulkoiset 
yhteistyökumppanit. Kuudennessa osassa käydään Espoon kaupungin 
tunnusluvut per SDG. Seitsemännessä ja viimeisessä osassa 
esitellään tulokset ja johtopäätökset.
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Kuva 1. Espoon strategia on nimeltään Espoo-tarina. Se suuntaa kaupungin toimintaa entistä paremmin ja selkeämmin yhteisten 
tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelma johdetaan Espoo-tarinasta. Toimialat ja yksiköt johtavat omat 
tarinansa ja tavoitteensa Espoo-tarinasta ja yhteisistä valtuustokauden tavoitteista. Tarinaa toteutetaan arjen työssä. Espoo on 
visionsa mukaan verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä 
asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää, ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.
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5 FAKTAA SUOMEN KUNNISTA

1. Suomessa on 310 kuntaa (2020). Yli puolessa niistä on vähemmän 
kuin 6 000 asukasta.

2.  Yhdeksässä kaupungissa on yli 100 000 asukasta. Niiden pinta-
ala on yhteensä noin prosentti Suomen pinta-alasta, mutta niissä 
asuu 30 prosenttia väestöstä ja niissä on 40 prosenttia maan 
työpaikoista.

 Kuusi suurinta kaupunkia ovat Helsinki (yli 650 000 asukasta), 
Espoo (lähes 300 000), Tampere (lähes 250 000), Vantaa (lähes 
250 000), Oulu (yli 200 000) ja Turku (lähes 200 000). 

3.  Tärkeimpiä kuntien tarjoamia palveluita ovat sosiaalipalvelut, 
terveyspalvelut, koulutus ja kulttuuri sekä teknisen toimialan 
palvelut.

4.  Paikallishallinnolla on vahva itsehallinto paikalliseen demokratiaan 
ja päätöksentekoon perustuen, sekä oikeus veronkantoon.

5.  Paikallishallinto vastaa noin kahdesta kolmasosasta julkisia 
palveluita. Valtio vastaa lopusta kolmasosasta.

 

1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 2040 2060

10 FAKTAA ESPOON KAUPUNGISTA

1.  Espoon kaupunki kasvaa nopeasti. Asukkaita on yli 292 000 
ja vieraiden kielten puhujien määrä on yli 55 000 eli lähes 19 
prosenttia väestöstä.

2.  Väestöennusteen mukaan vuonna 2034 väestö on noin  
352 000, joista noin 30 prosenttia eli 105 000 on vieraskielisiä.

3.  Sosioekonomiset muuttujat (ikä, tulot, koulutus ja terveys) ovat 
edelleen Suomen parhaimmistoa. Vieraskielisen väestön kasvu 
tulee jatkossa näkymään niissä monin eri tavoin. 

4.  Terveys ja hyvinvointi ovat Espoossa hyvällä tasolla. Hyvinvoinnin 
haasteita ovat esimerkiksi köyhyys, lasten ja nuorten ongelmat 
sekä yksinäisyys.

5.  Aalto-yliopisto ja ammattikorkeakoulut tarjoavat korkeatasoista 
koulutusta esimerkiksi teknologian, liiketalouden ja taiteiden 
aloilla.

6.  Kaupunkirakenne ja infrastruktuuri kehittyvät nopeasti: 
viiden kaupunkikeskuksen rakenne, Länsimetro, Raide-Jokeri, 
kaupunkiradan jatke, tunnin juna -yhteys Turkuun.

7.  Asuntotuotanto pysyy korkeana. Vuonna 2019 valmistui noin  
4 300 asuntoa. Vuosina 2020-2030 arvioidaan valmistuvan lähes 
38 800 uutta asuntoa. 

8.  Asukkaat ovat melko tyytyväisiä kaupungin palveluihin ja pitävät 
kaupunkia turvallisena.

9.  Kaupungin rooli digitaalisten palvelujen alustana ja tuottajana 
tulee kasvamaan. 

10.  Nopea ja pitkäkestoinen kasvu on haaste ekologiselle 
kestävyydelle. Espoo on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

 

Kuva 2. Espoon kaupungissa on 
yli 292 000 asukasta ja kaupunki 
kasvaa nopeasti.  55 000 asukasta 
puhuu äidinkielenään muuta kuin 
suomea tai ruotsia. Se on 19 % 
kaikista asukkaista. Vuonna 2034 
asukkaita on arvioitu olevan  
352 000 ja muuta kuin suomea tai 
ruotsia puhuvien määrä on  
105 000. Tämä on 30 % asukkaista. 
Vuonna 2060 asukkaita on arvioitu 
olevan 460 000 ja siitä 23 % on yli 
65-vuotiaita.
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Kuva 3. Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä edelläkävijäkaupunki. Espoon parhaat voimavarat 
ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat 
tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut. Edelläkävijyys merkitsee ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, avoimuutta, nykyisen 
kyseenalaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Edelläkävijyyteen sisältyy tutkimuksen ja kansainvälisen kokemuksen hyödyntäminen, 
kokeilut ja myös niihin liittyvien epäonnistumisten kestäminen. Espoossa toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, 
inhimillisesti ja suvaitsevasti.
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ESPOOSSA SDGt OVAT STRATEGINEN 
VIITEKEHYS, MITTARISTO JA SANASTO

Yhdistyneet kansakunnat YK on vuoden 2020 aikana virallistanut 
VLRn roolin globaalissa kaupunkitasoisessa SDG-työssä. Aiemmin 
pääosin vain kansallisvaltiohin keskittynyt Agenda 2030 työ 
on entistä enemmän saanut jalansijaa myös kaupunkitasolla 
ja tämä on noteerattu myös kansainvälisissä järjestöissä ja 
esimerkiksi Euroopan unionissa. Espoon kaupunki on tämän ilmiön 
edelläkävijöiden joukossa. Espoossa Agenda 2030 ja SDGt ovat 
kaikkea kaupungin läpileikkaava viitekehys, mittaristo ja sanasto. 
Sen oikeutus tulee Agenda 2030-julistuksen tavoitteesta säilyttää 
ja ylevöittää ihmisyys siten, että planeettamme tulevaisuus on 
turvattu myös tulevien sukupolvien ajan. Taloudellinen, sosiaalinen 
ekologinen ja kulttuurinen kestävyys ovat kaikki tärkeitä kestävyyden 
ulottuvuuksia. 

SDGn tulee tukea kaikkea kaupungin toimintaa sisältäen strategian 
muodostamisen, käytäntöön viemisen ja sen viestimisen. SDGt eivät 
tällöin voi olla pelkkä tavoite, alatavoite ja indikaattorilistaus. Agenda 
2030-julistus ja sitä konkretisoivat SDGt ovat myös tapa hahmottaa 
ja määritellä kaupungin kestävän kehityksen paikallisia, alueellisia, 
kansallisia ja kansainvälisiä tavoitteita sekä viestiä niistä. 

Espoon erityispiirteenä kestävän kehityksen työssä on 
kumppanuuksiin perustuva kädenjälkityö. Kädenjälkityö kestävässä 
kehityksessä tarkoittaa taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen 
kestävyyden kehittymisen kiihdyttämistä kumppaneiden kanssa 
yhteistyössä tehdyillä innovaatioilla. Konkreettisena esimerkkinä 
hiilineutraaliustyö, jossa Espoo toimii kumppanina yrityksille, 
jotka luovat innovaatioita hiilineutraaliuden saavuttamiseksi jo 
ennen vuotta 2030. Nämä innovaatiot voivat toimia ratkaisuina 
myös laajemmin kuin vain Espoossa. Hiilineutraaliustavoitteiden 
saavuttamisen lisäksi edelläkävijän rooli edellyttää globaalien 
ratkaisuiden löytämistä, joita voi pilotoida Espoossa. Yhdessä 
kumppanien kanssa. 

Kaupunkitasolla strategisuus kestävässä kehityksessä ja SDG-työssä 
tarkoittaa SDGn tuomista osaksi kaupungin kaikkien toimialojen 
arkea, konsernin yhteisöjä, sekä osaksi esimerkiksi strategia-, 
hankinta-, budjetointi-, ja viestintäprosesseja. Tavoitteiden 
saavuttamisessa kumppanuuksiin perustuva yhteistyö on kaiken 
keskiössä. Poikkihallinnollinen ja osallistuva yhteistyö on ollut myös 
keskeinen tapa toteuttaa tämä VLR.

KIRJOITUS- JA ARVIOINTIPROSESSI

Espoossa VLR tehtiin yhdessä, mikä käytännössä tarkoitti 
kaikkien kaupungin yksiköiden, konsernin toimijoiden 
ja yhteistyökumppaneiden sitouttamista arviointi- ja 
raportointiprosessiin. Toteutetun arvion perustana on Espoon 
strategia eli Espoo-tarina. VLR-työn tavoite oli myös palvella Espoon 
YK 2025 -edelläkävijyystyötä. 

MENETELMÄT

Kuva 4. Kaupungin strategia, Espoo-tarina, on asukkaiden, asiakkaiden ja kumppanien kanssa yhdessä tehty. Espoo-tarina ohjaa 
kaupungin organisaation toimintaa. Kestävä kehitys on sisällytetty keskeiseksi osaksi Espoo-tarinaa. Kaupunginhallitus on valtuuttanut 
kaupunginjohtajan johtamaan Espoo-tarinan toteutusta. Kaupunginjohtaja omistaa myös kaupungin kestävän kehityksen työn, jota 
toteutetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Sitoutuminen YK:n Agenda 2030-julistukseen ja SDG-edelläkävijyystyöhön ovat 
molemmat osa Espoo-tarinan toteuttamista arjessa.
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Espoo-tarina

ESPOON KAUPUNKI
KONSERNI

ILMIÖ

TOIMINTA

PROJEKTI

YK 2025
Edelläkävijyys

Strategia 
2021-2025

Kuva 5. Espoossa VLR tehtiin 
ilmiöpohjaisesti.  Arvio ja siitä koostettu 
raportti pohjaa Espoo-tarinaan, joka on 
Espoon strategia. VLRssa kaupungin kaikki 
yksiköt, konsernin yhteisöt sekä keskeiset 
yhteistyökumppanit raportoivat toimensa 
suhteessa Espoo-tarinaan.  Näistä ilmiöistä 
ja projekteista koostetut artikkelit arvioitiin 
suhteessa Agenda 2030-julistukseen ja 
SDGn. Arvio toteutettiin ulkopuolisen 
asiantuntijan valvonnassa ja avulla.  VLR 
prosessi osallisti kaupungin sisällä kaikki 
tulosyksiköt, konsernihallinnon, keskeiset 
Espoo-konsernin yhteisöt, sekä suuren 
määrän ulkopuolisia kumppaneita. VLR 
tehtiin yhdessä ja prosessin tehtävänä 
on toimia lähtölaukauksena Espoon SDG 
-edelläkävijyystyölle.

VLRn tehtävänä on 

osaltaan edistää 

kaupungin SDG-

edelläkävijyystyötä.
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Kaikkia kaupungin yksiköitä, konsernin toimijoita ja 
yhteistyökumppaneita pyydettiin vastaamaan alla oleviin kysymyksiin.

Miten toimia: Käykää läpi keskeiset projektit, hankkeet ja ilmiöt 
yksikössänne. Valitkaa niistä 1, maksimissaan 3 hanketta ja laatikaa 
merkkimäärältään 4000 merkin eli noin 650 sanan kuvaus per 
hanke. Teksteissä tulee ilmetä alla kuvatut asiat, ei kuitenkaan niihin 
rajoittuen: 

• Mikä on ilmiön, projektin tai toiminnan (hanke) tausta? Kuvaa 
myös koskeeko ilmiö ennen kaikkea taloudellista, ekologista vai 
sosiokulttuurista kehitystä.  

• Mikä on kytkös Espoo-tarinaan tai Espoon kaupunkiin? 

• Mihin SDGn hanke erityisesti osuu. Valitse 1-5 SDGta (YK:n 
Sustainable Development Goals) tavoite- ja alatavoitetasolla. 
Mikä yksi tavoite on tärkein? 

• Mikä ilmiön, projektin tai toiminnassa on hyvää? (näistä myös 3 
kpl 1-2 virkkeen nostoa faktalaatikkoon) 

• Mitä opittavaa siitä on eli mitä voisimme vielä kehittää? (näistä 
myös 3 kpl 1-2 virkkeen nostoa faktalaatikkoon) 

• Mikä ilmiössä, projektissa tai toiminnassa on tulevaisuudessa 
tärkeää kestävän kehityksen näkökulmista? 

• Mahdollinen kuvamateriaali juttuun liittyen? 

• Keneltä / mistä saa lisätietoa (yhteystiedot julkaistaan 
raportissa)?

Tämän jälkeen erityisesti tarkoitusta varten koottu VLR-
toimitusryhmä kokosi ja muokkasi materiaalin yhteismitalliseen 
muotoon ja asiantuntijat arvioivat aineiston SDG-viitekehystä 
hyödyntäen. Toimituksellisen työn aikana löytyi alla kuvatut kolme 
päälinjaa, jotka samalla muodostavat pääosan VLR:n sisällöstä.
Espoon VLR-artikkelien arviointi

VLR ON TEKIJÖIDENSÄ NÄKÖINEN

VLR sisällön pääosan muodostavat Espoon kaupunkiorganisaation 
ja yhteistyökumppaneiden itse tuottamat artikkelit. Nämä artikkelit 
jäsentyivät kolmeen pääteemaan, jotka ovat:

1)   Ketään ei jätetä, jossa on keskiössä asukas, sekä mitä ja millaisia 
palveluita hänelle kaupungissa on. Tämä osio käsittelee pääosin 
sosiokulttuurista kestävyyttä.
2)  Tehdään yhdessä, jossa käsitellään Espoon tavoitetta saavuttaa 
SDGt sekä kädenjälkiajattelun että yhteiskehittämisen kautta. 
Osion kantava teema ja ajatus on, että Espoo on vahvempi, kun se 
tavoittelee kestävän kehityksen tavoitteita yhdessä. Osio keskittyy 
taloudelliseen kestävyyteen. 
3)  Kestävä kaupunkiympäristö, jossa kerrotaan mitä Espoo tekee 
kaupungin rakennetun infrastruktuurin ja asuinympäristön ekologisen 
kestävyyden kehittämiseksi.

VLR OSANA KAUPUNKIORGANISAATION SDG-
OSAAMISTA

Espoon VLR-prosessin osallistuvuuden yksi tavoite oli lisätä 
organisaation omaa SDG-osaamista. Osaamisen lisääntyminen 
ja SDGn vienti asiantuntijoiden arkeen on kokonaisuutta ja 
pitkäjänteistä kehitystyötä ajatellen ehkä jopa tärkeämpi tavoite 
kuin yksittäisen SDG-arvion tulokset. Tavoitteena VLR-prosessissa 
oli, että varsinaisen raportin lisäksi kaikki mukana olleet toimijat 
olisivat entistä valmiimpia viemään Agenda 2030 julistuksen ja SDGt 
käytäntöön omassa työssään. Yksi Espoon VLR-prosessin erityispiirre 
on, että arvion aikana toteutettiin myös SDG-työtä edistäviä 
pilotteja tai kokeiluja. Espoon tapauksessa tämä tarkoitti kahta 
lukiokurssia Espoon kuninkaantien lukion kanssa sekä projektikurssia 
yhdysvaltalaisen Cornell-yliopiston kanssa. Kokeilujen tavoitteena 
oli ymmärtää, miten SDG-työtä voidaan eri kohderyhmissä 
konkreettisesti edistää sekä paikallisella että kansainvälisellä tasolla. 
Molemmat pilotit toivat lisäymmärrystä SDG-työn haasteisiin.
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ESPOON VLR-ARTIKKELIEN TUOTTAMISEN 
OHJEISTUS JA PROSESSI 

VLR-raporttia varten Espoon kaupungin kutakin tulosyksikköä 
pyydettiin valitsemaan 3-5 hanketta, ilmiötä tai toimintaa, jotka 
toteuttavat Espoo-tarinaa. Tulosyksiköt kirjoittivat näistä artikkelit ja 
merkitsivät, mitä kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) hanke, ilmiö 
tai toiminta toteuttaa. Lisäksi arvioon osallistuivat Espoo konsernin 
tytäryhtiöt, konsernin tulosyksiköt, keskeiset yhteistyökumppanit 
teollisuudesta ja muilta yhteiskunnan aloilta. 

Kuva 6. VLR-prosessissa pidettiin kaikkiaan 17 työpajaa. Osallistujien määrä vaihteli 3 ja 103 henkilön välillä. Työpajojen tavoitteena oli 
hahmottaa eri tulosyksiköiden ja kumppaneiden tarpeita kaupungin SDG-työhön sekä VLRn sisältöön liittyen. Ajallisesti työpajat sijoittuivat 
syksyltä 2019 maaliskuuhun 2020. Kaupungin sisäisten tapaamisten lisäksi ulkoisia kumppaneita tavattiin 28 eri organisaatiosta. Nämä 
sisälsivät yrityksiä, järjestöjä, eri yhteisöjä, opiskelijoita, muita kaupunkeja ja muun muassa Suomen valtion edustajia. Yhteensä 927 
ihmistä tavattiin välittömästi kasvotusten 1. lokakuuta 2019 ja 12. maaliskuun 2020 välisenä aikana. Covid-19 pandemia keskeytti fyysiset 
tapaamiset mutta ei itse arviointiprosessia. Välillisesti Espoon VLR-prosessin osallistuneiden määrää ei voi eksaktisti määrittää mutta se on 
moninkertainen suhteessa kasvokkain tavattuihin.

Kuva 7. Espoossa VLR-prosessi perustui ilmiöpohjaisuuteen ja sisältö tuli kaupungin sisäisiltä ja ulkoisilta kumppaneilta. Yhteensä yli 
30 yksikköä, yritystä ja eri instituutiota, käytännössä satoja ihmisiä osallistui prosessiin. Tämä oli tietoinen valinta, mutta tarkoitti 
myös iteratiivista ja ketterää projektin ohjausta, jossa prosessin divergentit ja konvergentit vaiheet seurasivat toisiaan aina artikkelien 
kirjoittamiseen asti. Tämä oli mahdollista projektin omistajan ja kaupunginjohdon sitoutumisen takia. VLR-toimituskunta ja arviointitiimi 
pystyivät kehittämään prosessia jatkuvasti. 
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Marraskuu 2019

Joulukuu 2019

Tammikuu 2020

Helmikuu 2020

Maaliskuu 2020

Huhtikuu 2020
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ARVIOINNIN PERUSTEET JA TOIMINTATAPA

Arviointiryhmän työ pohjautuu tulosyksiköiden laatimiin artikkeleihin, 
joita tarkastellaan kolmesta näkökulmasta:
• SDG-relevanssi: tärkein SDG, sekä 1-4 muuta (visualisoidaan 

raporttiin)
• Tulevaisuuspotentiaali: kuvake, (näkyy jos se on mukana)
• Kädenjälkipotentiaali: kuvake (näkyy jos se on mukana)

Jokaisen artikkelin arvioi ensin kaksi asiantuntijaa ja arvioinnin 
tulokset tallennettiin arviointilomakkeelle. Tämän jälkeen 
kaksi seuraavaa arvioijaa arvioivat artikkelit. Kaikki artikkelit, 
joiden arvioinnissa oli erilaisia näkemyksiä, merkattiin erilliseen 
lomakkeeseen ja arviointien eroista keskusteltiin erikseen. Tämän 
jälkeen kaikki artikkelit arvioitiin vielä kolmannen kerran. SDG-
arviointi tehtiin joko suomenkieliseen tai muun kieliseen toimitettuun 
versioon. Tarvittaessa arvioijat olivat yhteydessä arvioitavan ilmiön 
tai hankkeen asiantuntijaan.

SDG-relevanssia arvioitiin kestävän kehityksen tavoitteiden ja 
alatavoitteiden tasolla. Pohjamateriaalina arvioinnissa käytettiin 
YK:n virallista SDG-taulukkoa. SDG-relevanssin arvioinnissa globaalit 
tavoitteet lokalisoitiin eli niitä tulkittiin Espoon viitekehyksessä. 
Mikäli arvioinnissa oli epäselviä tapauksia tai rajatapauksia, arvioitiin 
artikkeli myös indikaattoritasolla ja kyseessä olevan artikkelin 
kirjoittajaan oltiin yhteydessä.

YHTEISET TAVOITTEET ARVIOINTIPROSESSISSA 
JA VLR-TYÖSSÄ 

Arviointiprosessiin osallistui sekä asiantuntijoita kaupungin eri 
toimialoilta että ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhteensä prosessiin 
osallistui kuusi henkilöä. Arvioinnin tavoitteet olivat yhteneväiset 
koko VLR-prosessin kanssa. Tavoitteena oli, että:

1. Arvio on faktapohjainen, konkreettinen ja ratkaisukeskeinen. 

2. Arvio on kaikenkattava, osallistava, läpinäkyvä ja perusteellinen.  

3. Arvio ja arviointi on prosessi, joka sitouttaa SDGn 
toteuttamiseen ja jossa arvioidaan sen toteuttamista käytännön 
arjessa ja työssä.  

4. Arviointiprosessissa on mukana myös ulkopuolisia arvioijia, jotka 
tuovat neutraaliutta ja uskottavuutta. 

5. Arviointiprosessi ja arvio ovat toimintaan ja yhteistyöhön 
ohjaavia. 

6. Arviointiprosessi ja arvio lisäävät SDG-osaamista 
organisaatiossa. 

7. Arvio vahvistaa Espoo-tarinan ja SDG-tavoitteiden toteuttamisen 
seurantaa ja tunnistaa kehityskohteita. 

8. Arvio vahvistaa kaupunkien välistä, kansallista ja kansainvälistä 
kestävän kehityksen yhteistyötä. 

9. Arvio ja raportti toimivat yhtenä viestinnän välineenä niin 
kaupungin sisällä, kaupunkien välillä kuin muille sidosryhmille 
paikallisesta Agenda 2030:n ja SDGn implementoinnista.

Kuva 8. VLR:n artikkelien arviointiprosessi ei tiukasti tulkittuna täytä tieteellisen menetelmän kriteereitä. Sitä voidaan kuitenkin 
pitää kattavana ja läpinäkyvänä ainakin seuraavista syistä: a) mukana oli ulkopuolisia asiantuntijoita, b) arviointikierroksia oli kolme, 
c) arviointikierrosten aikana ja välillä käytiin jatkuvaa laadullista menetelmädiskurssia ja analyysia menetelmästä ja sisällöistä, 
d) määrällistä tietoa tai dataa arvioinnista kerättiin jatkuvasti. Arvioinnin perusteellisuuden taustalla vaikutti halu oppia miten 
SDGt voidaan tuoda lähemmäs kaupunkikehittämisen arkea. VLR-prosessi oli tästä näkökulmasta konkreettinen askel kohti SDG-
edelläkävijyyttä.

SDG-RELEVANSSIN ARVIOINTI 

SDG-relevanssi arvioitiin jokaisen 17 SDGn osalta seuraavasti: 

• Ei relevantti. Hanke, ilmiö tai toiminta ei ole relevantti kyseisen 
SDGn osalta. Tässä tapauksessa kyseisen SDGn kohdalla jätettiin 
kaikki arviointilomakkeen ruudut tyhjäksi. 

• Melko relevantti. Hanke, ilmiö tai toiminta toteuttaa SDGtä tai 
sen alatavoitetta. Kytkös ei kuitenkaan ole kovin voimakas tai 
se ei ole erityisesti hankkeen, ilmiön tai toiminnan keskiössä. 
Kyseisen SDGn näkyminen artikkelin yhteydessä VLR-raportissa 
arvioitiin lopuksi tapauskohtaisesti. 

• Erittäin relevantti. Hanke toteuttaa SDGtä tai sen alatavoitetta 
selvästi. SDG merkittiin näkyviin VLR-raporttiin artikkelin 
kohdalle.  

• Päätavoite. Jokaiselle artikkelille merkittiin yksi SDG, jota se 
selvimmin toteuttaa. Tämä SDG esitettiin raportissa artikkelin 
yhteydessä korostetusti.

Arviointilomakkeella yksi tavoite merkittiin päätavoitteeksi. 
Korkeintaan neljä tavoitetta merkittiin melko relevantiksi tai erittäin 
relevantiksi.

TULEVAISUUSPOTENTIAALIN ARVIOINTI

Tulevaisuuspotentiaalia arvioitiin kolmiportaisella asteikolla:

• Nykyhetki. Hanke, ilmiö tai toiminta kohdistuu pääasiallisesti 
nykyhetkeen. Luokittelu ei tule näkyviin VLR-raportissa. 

• Lähitulevaisuus. Hankkeen, ilmiön tai toiminnan täysi 
potentiaali saavutetaan lähivuosina. Tarkoituksena on tunnistaa 
artikkeleita, jotka ehkä voidaan nostaa Tulevaisuus-luokkaan. 
Luokittelu ei tule näkyviin VLR-raportissa. 

• Tulevaisuus. Hanke, ilmiö tai toiminta saavuttaa täyden 
potentiaalinsa aikaisintaan vuoden 2025 tienoilla.  Hankkeen, 
ilmiön tai toiminnan vaikuttavuus arvioidaan merkittäväksi 
omassa viitekehyksessään. Jos artikkeli luokitellaan tähän 
luokkaan, tulee sen yhteyteen raportissa Tulevaisuus-symboli. 

Jokainen artikkeli luokitettiin yhteen Tulevaisuuspotentiaalin 
luokkaan arviointilomakkeella. 
 

KÄDENJÄLKIPOTENTIAALIN  
ARVIOINTI

Kädenjälkipotentiaalia arvioitiin kolmiportaisella asteikoilla: 
 
• Paikallinen. Hanke, ilmiö tai toiminta voi olla Espoolle 

hyvinkin tärkeä, mutta se ei ole levitettävissä muualle tai 
levitystä ei tehdä aktiivisesti. Tähän luokkaan kuuluvat myös 
sellaiset hankkeet, ilmiöt ja toiminnat, joilla ei ole juurikaan 
kansainvälistä uutuusarvoa. Luokittelu ei tule näkyviin VLR-
raportissa.  

• Skaalattavissa. Hanke, ilmiö tai toiminta lienee skaalattavissa, 
mutta siitä ei ole varmuutta. Tai se on skaalattavissa, mutta 
ei ole varmaa, pyritäänkö skaalautumista edistämään tai 
onnistuuko se. Luokituksen tarkoituksena on tunnistaa 
artikkeleita, jotka ehkä voidaan nostaa Kädenjälki-luokkaan. 
Luokittelu ei tule näkyviin VLR-raportissa. 

• Kädenjälki. Hanke, ilmiö tai toiminta on selvästi skaalattavissa 
ja sen levittäminen on aktiivisesti käynnissä, suunnitteilla ja/tai 
todennäköistä. Jos artikkeli luokitellaan tähän luokkaan, tulee 
sen yhteyteen kädenjälki-symboli.

 
Jokainen artikkeli luokitettiin yhteen Kädenjälkipotentiaalin luokkaan 
arviointilomakkeella. 
 

 

 
  

 

 

 
Alkuperäinen VLR 

arviointimenetelmä

Arvioitavat artikkelit Agenda 2030 SDGt

Espoon arviointiprosessi (Suvi Monni, MSDI Oy)

Yhteiset arviointityöpajat 
peruttu Covid-19 takia

Arviointimenetelmän 
kehittämistyöpaja

Arviointimenetelmän viimeistely 
päätoimittajan ja ulkopuolisen 

asiantuntijan toimesta

Päätoimittaja ja ulkopuolinen asiantuntija arvioivat artikkelit ja kehittivät 
menetelmää iteratiivisesti edelleen perustuen arviointiprosessin kulkuun. Arvioinnit 
dokumentoitiin arviointilomakkeeseen. Iteratiivinen prosessi sisälsi keskustelua sekä 

alatavoitteista että indikaattoreista. Sekä keskustelu että tulokset dokumentoitiin.

Arviointitiimin jäsenet suorittivat itsenäiset arviot kaikista artikkeleista käyttäen sovittua menetelmää. 
Tulokset lisättiin lomakkeisiin ja niistä käytiin keskustelua. Kaikki artikkelit ristiinarvioitiin. Lopuksi 

päätoimittaja kävi läpi kaikki arviot ja lomakkeet.

Arviointitiimin kommentit 
menetelmään

Käytettävä menetelmä: lomake 
ja ohjeet ulkopuolisen 
asiantuntijan toimesta

Ulkopuolinen asiantuntija / tri Suvi Monni, MSDI Oy, 2020 
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KETÄÄN EI JÄTETÄ 
 
Osio esittelee ilmiöt ja toiminnot, jotka 
keskittyvät pääosin sosiaaliseen ja 
kulttuuriseen kestävyyteen. Osio on 
jaettu kolmeen ala-osioon:

OSA1:   
 
OSA2:  
 
OSA3:

Ketään ei jätetä 
 
Kasvu, oppiminen ja kulttuuri, ja 
 
Ketterät terveyspalvelut mahdollistavat    
paremman laadun

VAKIINTUNUT DEMOKRATIA EDELLYTTÄÄ ARVOSTAVAA 
VUOROVAIKUTUSTA

NUORISOVALTUUSTO ON NUORTEN ÄÄNITORVI

VANHUSNEUVOSTO ON IKÄIHMISTEN ASIALLA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI RAKENTUU ARJESSA

PERHEKESKUS: SINUA JA PERHETTÄSI VARTEN - YHDESSÄ 
HYVÄÄ ARKEA

MIELEKÄS VAPAA-AIKA VAMMAISILLE NUORILLE

NUORET KOHTI TYÖTÄ, KOULUTUSTA JA OMAN NÄKÖISTÄ 
ELÄMÄÄ MONIALAISELLA YHTEISTYÖLLÄ

VAMMAISTEN HENKILÖIDEN HUOMIOIMINEN ESPOON 
PÄÄTÖKSENTEOSSA

ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISY ESPOOSSA – KAIKKI LÄHTEE 
KODISTA

ESPOON MAAHANMUUTTAJIEN OSAAMISKESKUSTOIMINTA 
JA SEN TUTKIMUKSELLINEN ARVIOINTI

TEKOÄLY JA DATA-ANALYTIIKKA KOTOUTUMISEN 
TUTKIMUKSESSA

TEKOÄLY KUULUU KAIKILLE – SENIORIT 
TEKOÄLYMENTOREINA

KOKEILUILLA KOHTI YHDENVERTAISIA PALVELUJA 
KULTTUURISESTI MONINAISELLE VÄESTÖLLE

YHDENVERTAISET LÄHTÖKOHDAT ELÄMÄÄN

JÄRJESTÖT RAKENTAVAT KAIKKIEN ESPOOTA

VIERASKIELISET MUKAAN KAUPUNGIN KEHITTÄMISEEN

PALVELUTORIKONSEPTI - MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN 
ALUSTA

KAIKKIEN ESPOO ON VISIO SOSIAALISESTI KESTÄVÄSTÄ 
KAUPUNGISTA

OSAAVA HENKILÖSTÖ ON KAUPUNGIN VAHVUUS

MONIMUOTOINEN HENKILÖSTÖ KAUPUNGIN VOIMAVARANA
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VAKIINTUNUT DEMOKRATIA 
EDELLYTTÄÄ ARVOSTAVAA 
VUOROVAIKUTUSTA 

ARVOSTAVA VUOROVAIKUTUS, POSITIIVINEN IHMISKÄSITYS, 
TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS OVAT DEMOKRATIAN 
KULMAKIVIÄ

Vihapuhe on uhka demokratialle: halventava, uhkaava ja leimaava puhe vähentää 
halua osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Vihapuhe kohdistuu erityisesti 
naisiin ja vähemmistöihin. YK:n ihmisoikeusneuvosto on määrittänyt vihapuheen 
yhdeksi suurimmista ihmisoikeusongelmista Suomessa. Vihapuhe loukkaa ihmisarvoa, 
ruokkii syrjivää käyttäytymistä ja vähentää sananvapautta. Tutkimusten ja tehtyjen 
selvitysten mukaan 25 prosenttia kuntien luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista 
on kokenut häirintää tai uhkailua asemansa takia. Näkyvässä asemassa olevat 
viranhaltijat ja hallituksen jäsenet kokevat enemmän häirintää kuin muut valtuutetut ja 
lautakuntajäsenet.

Yksi yleisimmistä häirinnän muodoista on asiaton palaute mediassa ja muunlainen 
sanallinen uhkailu. Kokemukset häirinnästä ja asiattomasta palautteesta vaihtelevat 
suuresti kunnittain. Erikokoisten kuntien välillä ei ole suuria eroja. Asenteet 
yhteiskunnassa ovat yleisesti koventuneet. 

ESPOOSSA ON KEHITETTY TOIMINTAMALLI ARVOSTAVAN 
VUOROVAIKUTUKSEN JA YHTEISTYÖN TUKEMISEEN 
LUOTTAMUSHENKILÖTOIMINNASSA

Arvostava vuorovaikutus ja luottamushenkilöiden häirintätapausten käsitteleminen 
luottamustoimielimissä -ohje hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 2018. Tavoitteena 
on kiinnittää huomiota arvostavaan vuorovaikutukseen ja yhteistyön merkitykseen 
luottamushenkilötoiminnassa.

Toimintatapa luotiin valtuustoryhmien yhteisen aloitteen pohjalta ja se perustuu 
Espoon-tarinan arvoihin: toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, 
yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti. Luottamushenkilötyöskentelyn 
arvostavuutta seurataan vuosittain, löydetään vahvuuksia ja kehittämiskohteita, joista voi 
puhua ja joita voi muuttaa. Aihetta käsitellään valtuustoryhmissä, jolloin tieto on kaikilla. 
On luotu kokonaisvaltainen toimintamalli, joka sisältää erilaisia välineitä ja pitkäjänteistä 
toimintaa.

 

• Toimintaan sisällytetyt sisäisen sovittelun periaatteet, erilaiset 
välineet ja pitkäjänteinen toiminta yli valtuustokausien

• Tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun edistäminen 
luottamushenkilötoiminnassa

• Jokainen ymmärtää oman toimintansa merkityksen osana Espoo-
tarinan toteuttamista 
 
 

• Arviointikulttuurin kehitys on hidasta
• Luottamushenkilöjen toiminnan rajat ja sananvapauden rajat 

herättävät tunteita ja keskustelua
• Uuden normaalin luominen ja vanhasta luopuminen voi olla hankalaa

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

FAKTALAATIKKO

Lisätietoa: kaarina.salonen@espoo.fi
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NUORISOVALTUUSTO ON NUORTEN 
ÄÄNITORVI

Espoon kaupungin ja nuorisovaltuuston (NUVA) yhteistyö on 
tasavertaista ja kunnioittavaa. Nuorten kuuleminen päätöksenteossa 
ja -suunnittelussa on tärkeää. Oikea kestävän kehityksen teko on 
kuulla myös niitä, jotka eivät poliittiseen päätöksentekoon kykene 
osallistumaan. Jäsenmäärältään Suomen suurin nuorisovaltuusto 
(40 jäsentä) on sekä kansallisesti että kansainvälisesti edelläkävijä. 
Kestävän kehityksen kannalta nuorisovaltuustoa eniten koskeva 
osa-alue on sosiokulttuurinen näkökulma ja demokratia on 
nuorisovaltuuston toiminnan keskiössä. 

Vaikuttamo on Espoon nuorisovaltuuston vuosittain järjestämä 
tapahtuma, jossa tuhannet yhdeksäsluokkalaiset espoolaiset 
tutustuvat yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Vaikuttamo on pidetty 
ja nuoria osallistava tapahtuma, jossa politiikka tuodaan nuorille - 
nuorten tavalla. 

Espoon nuorisovaltuusto on myös ollut osallisena keskustelussa 
lisäämässä Kesäseteleiden määrää nuorille. Kesäsetelit ovat 
kuponkeja, joiden avulla tuetaan 13-18-vuotiaiden nuorten kesätöiden 
saantia tarjoamalla nuoren palkkaavalle taholle kolmensadan euron 
suuruista tukirahaa.

Nuorisovaltuusto on osa kaupunkiorganisaatiota, mutta se on 
itsenäinen toimielin. Espoon nuorisovaltuuston toiminta tukee Espoo-
tarinaa: “Kaikki espoolaiset, nuorista ikäihmisiin voivat osallistua ja 
vaikuttaa kotikaupunkinsa kehittämiseen.” Toimiva nuorisovaltuusto 
onkin kuin Espoo-tarinan pääelementtien ruumiillistuma: asiakas- ja 
asukaslähtöinen, vastuullinen edelläkävijä ja oikeudenmukainen.

Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisten nuorten edunvalvontatoimielin. Kun 
nuorisovaltuustot tulivat Suomen kunnille pakollisiksi vuonna 2017, oli Espoon 
nuorisovaltuusto toiminut aktiivisesti jo kaksikymmentä vuotta. Vuodesta 2020 alkaen 
nuorisovaltuusto sai edustuksen kaupunginhallituksessa, ensimmäisenä Suomen suurimmista 
kaupungeista. Nuorisovaltuustolla on edustaja myös kaupungin kaikissa muissa keskeisissä 
toimielimissä.

Lisätietoa: Lauri Hietanen, laurith72@gmail.com

FAKTALAATIKKO

• Espoon nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti tavoitteena 
olla hyvä yhteistyökumppani ja asiantuntijaelin matkalla 
kohti yhä kestävämpää Espoota 

• Nuorisovaltuustolla on vakiintunut asema kaupungin 
kaikessa toiminnassa 
 
 

• Miten varmistaa jatkuvuus ja toiminnan vaikuttavuus, 
fokuksessa nuorten edut 

• Poliittisen aktiivisuuden kohentaminen on pitkän 
tähtäimen tavoite, johon nuorisovaltuusto pyrkii 
vaikuttamaan 
 
 

• Suomen suurin nuorisovaltuusto - neljäkymmentä 
jäsentä

• Tehtävänä tuoda nuorten ääntä kuuluviin kaupungin 
päätöksenteossa

• Edustus muun muassa lautakunnissa ja 
kaupunginvaltuustossa - sekä ensimmäisenä suurena 
kaupunkina kaupunginhallituksessa

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ 
 
 
 
 
 
 
 
FAKTOJA

Every day, all children are 
offered a free, full and healthy 
meal in schools. 

Already in 2016, vegetarian 
food accounted for 60% of the 
offering, meat dishes for 30% 
and fish dishes for 10%. 

“
Oikea kestävän kehityksen 

teko on kuulla myös 
niitä, jotka eivät kykene 

osallistumaan poliittiseen 
päätöksentekoon.
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VANHUSNEUVOSTO ON 
IKÄIHMISTEN ASIALLA 

Espoon vanhusneuvosto toimii ikääntyneiden espoolaisten edunvalvojana ja puolestapuhujana 
kunnallisessa päätöksenteossa. Vanhusneuvosto tuo kaupunkisuunnitteluun ja palveluihin 
ikääntyvien näkökulman.

Espoolaiset ovat aktiivisia ja haluavat vaikuttaa kotikaupunkinsa 
asioihin myös ikäännyttyään. Vanhusneuvosto on mukana kaupungin 
toiminnan suunnittelussa ja valmistelussa ja seuraa asioita, joilla 
on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 
osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen, päivittäisen 
toiminnan sekä palvelujen kannalta.

Konkreettisia esimerkkejä toiminnan vaikutuksista on yli 
70-vuotiaille myönnettävä alennus joukkoliikenteessä arkiaamuina 
ja viikonloppuisin sekä sporttiranneke, jolla 68 vuotta täyttäneet 
espoolaiset voivat käyttää kaupungin liikuntapalveluja maksutta.

Espoo on vanhusneuvostotoiminnassa edelläkävijä, sillä Suomen 
ensimmäinen vanhusneuvosto perustettiin Espooseen vuonna 
1997. Neuvostossa on edustettuina vanhusjärjestöjä, kaupungin 
luottamushenkilöjä sekä viranhaltijoita. 

Neuvosto tekee aloitteita, esityksiä ja lausuntoja kaupungin 
viranomaisille, kuten kaupunginvaltuustolle. Lisäksi se tekee 
yhteistyötä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen kanssa.

Neuvoston edustajat ovat mukana useissa vanhuspalvelujen 
kehittämishankkeissa sekä Rakennetaan kaikille -työryhmässä, 
jossa käydään läpi sellaisia rakennushankkeita, jotka koskettavat 
ikääntyneitä. 

Lisätietoa: maria.rysti@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Vaikuttanut konkreettisesti ikäihmisten 
huomioimiseen Espoon palveluissa ja 
päätöksenteossa 

• Iäkkäät otetaan mukaan tärkeänä osapuolena 
kaupungin palveluja kehitettäessä 

• Mukana toiminnassa on monipuolinen ryhmä 
kaupunkilaisia, päättäjiä ja järjestötoimijoita 
 
 
 

• Neuvoston asiantuntemuksen hyödyntäminen laajasti 
kaikkien lautakuntien päätöksenteossa

MIKÄ ON TOIMINUT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ 
 
 

Vanhusneuvoston tarkoituksena 
on, että ikääntyneet huomioidaan 
päätöksenteossa. Rakennamme 

sellaista kaupunkia ja 
yhteiskuntaa, jossa ihmiset 

voivat elää ja toimia yhdessä 
iästä riippumatta.
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LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI 
RAKENTUU ARJESSA

Suurin osa espoolaisista lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä ja kokee terveytensä 
hyväksi. Samalla hyvinvointi polarisoituu ja moni kamppailee hyvinvoinnin haasteiden 
kanssa. Syksyllä 2019 Espoon 8. luokan oppilaista lähes neljäsosa ilmoitti kokevansa lievää, 
keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta.  

Espoossa halutaan varmistaa, että kaupungin palvelut edistävät 
lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia niin hyvin kuin mahdollista. 
Hyvinvoinnin lisääminen edellyttää peruspalvelujen vahvistamista 
ja monialaista yhteistyötä. Palvelukokonaisuuden tulee olla 
ymmärrettävä ja ennakoitavissa. Joskus ennaltaehkäisevät palvelut 
eivät riitä, vaan tarvitaan lapsi- tai perhekohtaista tukea.

HYVINVOIVA MIELI VARHAISELLA TUELLA

Lasten ja nuorten lähetteet sekä lasten- ja nuortenpsykiatrian 
potilasmäärät ovat viime vuosina kasvaneet.  Myös hoitoon 
pääsemisen odotusajat ovat pidentyneet. Siksi Espoossa on 
kehitetty lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukea sekä lasten- ja 
nuorisopsykiatrian palveluketjuja. Ongelmien ehkäisemiseksi pyritään 
tarjoamaan tukea jo varhaisessa vaiheessa. 

Mielen hyvinvoinnin edistäminen sisältyy lasten ja nuorten palvelujen 
perustehtäviin, kuten opetukseen tai vapaa-aikapalveluihin. Koulun 
opiskeluhuollolla luodaan edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle 
oppimiselle ja hyvinvoinnille. Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa koko 
kouluyhteisö rakentaa toimintakulttuuria, joka edistää opiskelijoiden 
oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. 

Kouluissa on tarjolla myös yksilöllistä varhaista tukea sitä 
tarvitseville. Espoon yläkouluissa on saatu hyviä tuloksia 
interpersoonallisella ohjauksella (IPC, interpersonal councelling). 

Palvelu on mielenterveysinterventio lievän ja keskivaikean 
masennuksen hoitamiseksi. Nuoren kanssa keskustellaan hänen 
ihmissuhteistaan ja oireistaan sekä tarkastellaan niiden yhteyttä. 
Nuorelle tarjotaan tukea ja apua hänen omassa koulussaan, jolloin 
lähetettä erikoissairaanhoitoon ei välttämättä tarvita. 

Perheellä on suuri merkitys lapsen ja nuoren terveyden, kasvun 
ja myöhemmän pärjäämisen kannalta. Espoo on ollut mukana 
kehittämässä Voimaperheet-toimintamallia, jonka avulla tunnistetaan 
alle kouluikäisten lasten käytösongelmia varhaisessa vaiheessa. 
Mallissa hyödynnetään digitaalisia välineitä ja puhelimen välityksellä 
toteutettavaa vanhempainohjausta.  Varhaisella puuttumisella 
ennaltaehkäistään mahdollisia myöhempiä ongelmia.

Lasten ja nuorten mielenterveyden tuen palveluketjuja on kehitetty 
vakioimalla prosesseja ja poistamalla niistä hukkaa. Kehittämistyöllä 
on onnistuttu tavoittamaan erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat 
entistä paremmin. Lasten ja nuorten moniammatillinen tuki toimii 
paremmin, kun yhteistyökäytännöistä ja eri toimijoiden rooleista 
on sovittu. Esimerkiksi lastenpsykiatrian ja perustason palvelujen 
väliseen yhteistyöhön on laadittu hoidon porrastuksen ohjeistus. 
On esimerkiksi sovittu, mitä koulupsykologi tekee ennen kuin lapsi 
ohjataan lastenpsykiatriseen yksikköön. Ohjeistusta pilotoitiin 
keväällä 2020. Lasten ja nuorten mielenterveyden tuki halutaan 
järjestää yhdenvertaisesti, oikein mitoitetusti, oikea-aikaisesti ja 
koordinoidusti.

LAPSIPERHEKÖYHYYTTÄ VÄHENNETÄÄN 
YHTEISVOIMIN

Lapsiperheköyhyys on Espoossa kasvanut viidenneksellä 
muutamassa vuodessa. Mediaanitulo on hyvällä tasolla, mutta 
pienituloisuus on viime vuosina lisääntynyt. Perheen pitkäaikaiset 
taloudelliset ongelmat heijastuvat suoraan lasten ja nuorten 
hyvinvointiin.

Espoo pureutuu lapsiperheköyhyyteen kolmivuotisella 
toimenpideohjelmalla. Tavoitteena on vahvistaa jokaisen lapsen 
ja nuoren yhdenvertaista oikeutta, mahdollisuutta ja resursseja 
osallistua yhteiskuntaan. Lapsiperheköyhyysohjelma sisältää 
tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään 
ja ennaltaehkäisemään lapsiperheköyhyyttä. Köyhyyden 
riskitekijöihin vaikutetaan mm. koulutukseen, työllisyyteen ja 
asunnottomuuteen liittyvillä toimenpiteillä. Vanhempia tuetaan 
esimerkiksi toimeentulotuella, kohdennetuilla palveluilla sekä 
koulun ja kodin välisellä yhteistyöllä. Ohjelmalla tehdään myös 
lapsiperheköyhyysilmiö näkyväksi ja lisätään tietoisuutta ja 
ymmärrystä sen vaikutuksista.

Oppilaiden ja opettajien ymmärrystä köyhyyden syistä ja 
vaikutuksista on lisätty mm. nostamalla köyhyys peruskoulujen 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien teemaksi. Perusopetus 
tavoittaa lähes kaikki ikäluokan lapset, joten koulu on kaupungille 
keskeinen paikka vaikuttaa lasten osallisuuteen ja hyvinvointiin. 
Kuraattori- ja psykologipalveluja kohdennetaan enemmän 
opiskelijoille, joilla on niille eniten tarvetta, kuten sosioekonomisesti 
haastavassa asemassa oleville. Tavoitteena on myös kaventaa 
maahanmuuttajataustaisen ja kantaväestön lasten oppimistulosten 
eroja sekä vahvistaa eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien lasten ja 
nuorten kielitaitoa. 

Vähävaraisuus näkyy lasten arjessa mahdollisuuksien kaventumisena. 
Tavoitteena on, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus 
mielekkääseen vapaa-ajan tekemiseen. Se alkaa jo sillä, että 
kaavoituksessa ja tilasuunnittelussa huolehditaan siitä, että 
harrastamiseen sopivia tiloja löytyy asuinalueilta. Lapsille, 
nuorille ja perheille on runsaasti erilaista maksutonta liikunta- 
ja kulttuuritarjontaa ja riskiryhmiin kuuluvien ohjautumista 
harrastuksiin tehostetaan kohdennetulla viestinnällä. 

Lisätietoa: terhi.pippuri@espoo.fi 

Kehitystyön tuloksena 
asiakkaat, joilla on 

erityistarpeita, tavoitetaan 
paremmin.

Espoo on ollut mukana 
kehittämässä “vahvimmat 

perheet” -mallia. Toiminnan 
tavoite on auttaa alle 

kouluikäisiä lapsia, joilla on 
käyttäytymishäiriöitä.
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PERHEKESKUS: SINUA JA 
PERHETTÄSI VARTEN - YHDESSÄ 
HYVÄÄ ARKEA

Perhekeskus kokoaa lapsiperheiden palvelut yhteen, helposti saataville. Samasta osoitteesta 
perhe saa ohjausta ja neuvontaa, neuvolapalveluja ja myös kohdennetumpia palveluja, kuten 
perheneuvolan, perhesosiaalityön ja lastensuojelun palveluja. Perhekeskus toimii myös 
lapsiperheiden kohtaamispaikkana.

Kun lapsiperhe tarvitsee tukea, sitä saa perhekeskuksesta jo 
varhaisessa vaiheessa, jolloin ongelmat eivät pääse kasautumaan. 
Perheen ei tarvitse siirtyä paikasta tai palvelusta toiseen, vaan 
perhekeskuksen ammattilaiset tulevat perheen avuksi ja toimivat 
tiiviissä yhteistyössä keskenään.

Ensimmäinen perhekeskus avataan Espoon keskuksessa vuonna 
2021, ja visiona on, että vuoteen 2025 mennessä perhekeskuksia on 
myös Espoon muiden kaupunkikeskusten alueella. Perhekeskukset 
sijoitetaan hyvien liikenneyhteyksien varrelle, jotta niihin pääsee 
helposti julkisilla liikennevälineillä. Perhekeskukseen pääsee myös 
kotisohvalta, sillä tarjolle tulee etävastaanottoja ja muita sähköisiä 
palveluja. Osa palveluista voidaan tuoda myös asiakkaan kotiin. 
Perhekeskuksen palvelut helpottavat perheiden arkea ja vähentävät 
myös ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta.

Lisätietoa: mari.ahlstrom@espoo.fi

Moni vammainen nuori on saattanut omaksua ajatuksen siitä, etteivät yhteiskunnan kaikki 
mahdollisuudet ole häntä varten. Espoo on siksi halunnut mahdollistaa vammaisille nuorille 
mielekästä vapaa-aikaa ja yhdenvertaisia osallistumisen mahdollisuuksia madaltamalla 
kynnystä osallistua kaupungin nuorisotoimintaan. Yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa 
on järjestetty uutta toimintaa ja koulutettu nuorisopalvelujen henkilöstöä. 

Yhteistyön tuloksena vammaiset nuoret on tavoitettu paremmin 
ja nuoret ovat osallistuneet musiikkitapahtumaan, kokkailuun ja 
erilaisiin retkiin. Nuoret ovat rohkaistuneet käymään itsenäisesti 
nuorisotiloissa. Sekä nuoret että heidän vanhempansa ovat 
arvostaneet uusia osallisuuden mahdollisuuksia. Palautteiden 
mukaan yhdessä tekeminen ja vapaa hengailu on tuottanut nuorille 
kokemuksia vapaudesta ja omasta ajasta. Henkilöstö on oppinut 
paremmin huomioimaan erilaisia tuen tarpeita vammaisten nuorten 
osallistumisen mahdollistamiseksi. 

Vuonna 2025 Espoossa ollaan hyvässä vauhdissa matkalla kohti 
Suomen yhdenvertaisinta nuorisotyötä. Tähän kunnianhimoiseen 
tavoitteeseen päästään ottamalla yhdenvertaisuus mukaan 
toimintamme jokaiselle tasolle henkilöstön perehdytyksestä 
toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Tässä prosessissa auttaa 
nuorisopalveluissa kehitetty kriteeristö saavutettavuuden ja 
esteettömyyden arviointia varten, joka luo suunnittelulle ja 
toiminnan kehittämiselle vahvan pohjan. Tavoitteen toteutumiseksi 
jatkamme hyvin alkanutta yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa ja 
vahvistamme sidettämme myös kunnan vammaispalveluihin. 

Monet vammaiset nuoret kokevat, että kunnallinen nuorisotyö ei ole 
heitä varten. Tämän käsityksen muuttaminen vaatii pitkäjänteistä 
ja päämäärätietoista työtä. Sosiaalisen saavutettavuuden 
parantaminen, ahkera tiedottaminen kohderyhmälle ja erityisryhmien 
tarpeiden parempi huomioiminen ovat kaikki avainasemassa tämän 
käsityksen muuttamisessa. Fyysisen ympäristön esteettömyyden 
parantamiseksi pyrimme löytämään keinoja parantaa sitä myös niissä 
tiloissa, joiden esteettömyydessä on puutteita. Nuorisotyö on kaikkia 
nuoria varten.
 

Lisätietoa: ville.leino@espoo.fi 

MIELEKÄS VAPAA-AIKA 
VAMMAISILLE NUORILLE

Palautteen perusteella 
yhdessä tekeminen nuorten 
kanssa ja jo pelkkä yhdessä- 
olo voimaannuttaa nuoria.
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NUORET KOHTI TYÖTÄ, 
KOULUTUSTA JA OMAN NÄKÖISTÄ 
ELÄMÄÄ MONIALAISELLA 
YHTEISTYÖLLÄ

Miten syrjäytymisvaarassa olevia nuoria voidaan tukea yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti? 
Miten nuoret saisivat tietoa, neuvontaa ja ohjausta helposti ja nopeasti? Ratkaisuna 
on kehitetty moniammatillinen Ohjaamotalo. Ohjaamotalossa tuetaan alle 30-vuotiaita 
espoolaisia kohti työtä ja koulutusta, unohtamatta muita elämän osa-alueita: sujuvaa arkea 
ja hyvinvointia. 

Ohjaamotalossa kaupungin eri hallinnonalat, TE-toimisto, yritykset ja 
kolmas sektori tekevät töitä nuorten eteen saman katon alla. Laaja 
yhteistyöverkosto täydentää Ohjaamotalon yli 60 ammattilaisen 
valmiuksia tarjota palveluita nuorten erilaisiin tarpeisiin ja 
elämäntilanteisiin. Ohjaamotalo vaikuttaa siihen, että espoolaiset 
nuoret voivat hyvin ja että Espoo on Suomen nuorisoystävällisin 
kaupunki, jossa nuorten työllisyysaste on Suomen korkein. 

NUORI KOHDATAAN AIDOSTI KUUNNELLEN

Kun puhutaan nuorten syrjäytymisestä, puhutaan yleensä NEET-
nuorista (neither in employment nor in education or training) eli 
koulutuksen ja työn ulkopuolella olevista nuorista. NEET-nuorten 
tuen tarve sisältää kuitenkin usein paljon muutakin kuin suoraan 
työhön tai koulutukseen tähtäävää ohjausta. Työllistyäkseen ja 
työskennelläkseen nuori tarvitsee elämänhallinnan ja terveyden. 

Nuorten oma käsitys syrjäytymisensä syystä on usein yksinäisyys. 
Myös itsetunto, kyky voittaa elämässä eteen tulevia vaikeuksia 
ja luottamus tulevaisuuteen saavat nuorilta heikon arvion, kun 
he itse arvioivat tilannettaan tullessaan Ohjaamotaloon. Osana 
syrjäytymisen ehkäisyä Ohjaamotalon tehtävänä on edistää henkistä 
terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa tulevaisuususkoa. Nuorten 
luottamus ja usko tulevaisuuteen ovat perusta kestävän yhteiskunnan 
rakentamiselle. Ohjaamotalon visiona onkin hyvinvoiva nuori, joka 
voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja elinympäristöönsä sekä tuntee 
kuuluvansa yhteiskuntaan. Nuori on keskiössä oman elämänsä 
asiantuntijana, ja tärkein tehtävämme on kohdata nuori aidosti 
kuunnellen.

AKTIVOINTIPÄIVÄT - KOKONAISVALTAISTA 
TUKEA YHTEISELLÄ TYÖLLÄ
Yksi tärkeimmistä kohderyhmistämme ovat nuoret, jotka ovat olleet 
pitkään työttöminä ja palveluiden ulkopuolella.  Näiden nuorten 
tavoittamiseksi ja eteenpäin auttamiseksi olemme kehittäneet 
aktivointipäivät ja -messut. 

Nuoren kanssa tehdään aktivointisuunnitelma, jossa hän sitoutuu 
edistämään omaa tilannettaan. Samaan tapahtumaan on koottu 
laajasti eri ammattilaisia ottamaan koppia nuoresta. Nuori pääsee 
tapaamaan ihmisen hänelle sopivasta palvelusta ja sopimaan 
seuraavasta askeleesta heti paikan päällä. Kokoamalla kumppanit 
samaan paikkaan nuoren ympärille, pystymme tarttumaan hänen 
tarpeisiinsa kokonaisvaltaisesti. Toimintatavalla olemme tavoittaneet 
nuoria paremmin sekä sitouttaneet ja saaneet heitä elämässä 
eteenpäin tehokkaammin. Ohjaamotalon aktivointipäivät palkittiin 
ensimmäisellä sijalla Espoon vuoden 2020 kaupunginjohtajan 
innovaatiokilpailussa.

MAHDOLLISUUKSIA JA PALVELUITA KAIKILLE 
NUORILLE 

Espoo tavoittelee nuorisotyöttömyyden puolittamista rakentamalla 
moniäänisten kumppaneiden kesken nuorten työllisyyden 
ekosysteemiä, jossa Ohjaamotalo on keskeinen. Tavoitteena on tiiviillä 
yhteistyöllä ja kumppanuudella turvata kaikenlaisissa lähtötilanteissa 
oleville nuorille heidän näköisensä työllisyyden polku, mahdollisuudet 

osaamisen kehittämiseen sekä hyvinvointia tukevat palvelut. 
Väestörakenteen vanhetessa nuoret ovat vähemmistö, eikä 
yhtäkään nuorta ole varaa ”hukata”. Muutokset ja epävarmuuden 
lisääntyminen työelämässä, uusien työtehtävien syntyminen ja 
jatkuvan osaamisen kehittämisen vaatimus osuvat eri lähtökohdissa 
oleviin nuoriin eri tavoin. Tehtävämme on parantaa nuorten 
työelämään liittyviä taitoja ja varmistaa, että myös heikommassa 
asemassa olevilla nuorilla on mahdollisuus kaikentasoiseen 
koulutukseen. Polarisoitunut tilanne, jossa toisilla nuorilla menee 
entistä paremmin ja toisilla entistä huonommin, ei ole kestävä. 
Ohjaamotalon kaltaiset sosiaaliset innovaatiot edistävät kestävän 
yhteiskunnan toteutumista tasapuolisesti ja reilusti. Vähennämme 
eriarvoisuutta ottamalla heikommassa asemassa olevat nuoret 
erityisesti huomioon. Tulevaisuudessa edistämme erityisesti 
osatyökykyisten pääsyä työmarkkinoille. Kehitämme jalkautuvaa 
ja kotiin vietävää työtä tavoittaaksemme nuoret, jotka eivät 
esimerkiksi psyykkisistä syistä tai ongelmien kasautumisesta johtuen 
pysty lähtemään kotoa. Huomattava osuus asiakkaistamme on 
vieraskielisiä. Ohjaamme nuoria kielikoulutukseen ja tarjoamme 
palveluitamme mahdollisimman monilla kielillä. Kielen ja kulttuurin 
omaksumisen lisäksi valmiuksia toimia suomalaisessa yhteiskunnassa 
voi tukea samasta kulttuuritaustasta tuleva työntekijä. 

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

Lisätietoa: tero.luukkonen@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Palvelujen kokoaminen yhteen ja nuoren yksilöllinen 
ohjaus  nopeuttaa palveluihin pääsyä. Nuori 
saa oikeanlaista apua oikeaan aikaan, eivätkä 
asiakasprosessit katkea nuoren siirtyessä palvelusta 
toiseen

• Moniammatillinen toimintamalli mahdollistaa nuoren 
tilanteen arvioimisen kokonaisvaltaisesti. 

• Nuoret kokevat tulevansa aidosti kuulluiksi ja 
löytäneensä voimavaroja Ohjaamotalon palveluista 
 
 

• Eri taustaorganisaatioiden erilliset tietojärjestelmät 
estävät asiakastietojen vaihtamisen. Yhteisen 
tietojärjestelmän puute vaikeuttaa tulosten ja 
vaikutusten seurantaa

• Osatyökykyisten pääsyä työmarkkinoille tulee helpottaa 
tarjoamalla tukea työhön siirtymisen lisäksi myös 
työsuhteen alkuvaiheeseen
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VAMMAISTEN HENKILÖIDEN 
HUOMIOIMINEN ESPOON 
PÄÄTÖKSENTEOSSA

Vammaisnäkökulman huomioimiseksi kuullaan vammaisia henkilöitä 
itseään ja heidän omaisiaan. Vammaisneuvosto on Suomen kuntalain 
mukainen vaikuttajatoimielin. Neuvosto vaikuttaa kunnan eri 
toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan 
asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, 
terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai 
päivittäisten toimintojen ja palvelujen kannalta.

Tavoitteena on saada eriarvoisuuden vähentäminen, sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden lisääminen, terveellinen ja turvallinen elämä, 
tasa-arvoinen koulutus, köyhyyden vähentäminen, työllisyyden 
parantaminen, ekologisten toimintatapojen käyttöönottaminen 
palveluissa osaksi vammaisten espoolaisten ja heidän läheistensä 
elämää.

Vammaisten henkilöiden työllisyyden parantaminen on merkittävä 
keino ehkäistä heidän köyhyyttään ja lisätä osallisuutta ja 
hyvinvointia. Espoossa on tehty valtuustoaloitteita vammaisten 
henkilöiden työllistymisen edistämisestä ja niiden pohjalta etsitään 
uusia keinoja työllistymiseen palkkatyöhön. Vuodelle 2020 on varattu 
palkkatukipaikat 15 vammaiselle henkilölle. Lisäksi eri alueiden 
pesuloihin otetaan viisi kehitysvammaista henkilöä palkkatukityöhön. 
Yritysyhteistyöhön liittyen valmistellaan yhteistä koulutusta. Myös 
eri keinoja ja malleja selvitetään, joilla voisi lisätä vammaisten 
henkilöiden osuutta kaupungin henkilöstöstä. Espoon kaupunki 
on saanut tunnustukset (kunniamaininnan v. 2014 ja pääpalkinnon 
v. 2015) vammaisten nuorten kesätyöpaikkojen kehittämisestä 
valtakunnallisessa kilpailussa. Kaupunki on myös kiintiöinyt 
harjoittelupaikkoja ammatillisen erityisoppilaitoksen opiskelijoille.

Keskeistä on jokaisen oman ymmärryksen ja omien asenteiden 
kehittäminen vammaisuutta ymmärtäväksi ja hyväksyväksi. Sitä 
edistää yhdeksi kestävän kehityksen periaatteeksi todettu inkluusio. 
Inkluusio korostaa kaikkien vammaisten henkilöiden oikeutta kuulua 
tavallisiin yhteisöihin sen sijaan, että heidät sijoitetaan omiin erillisiin 
palvelujärjestelmiinsä. 

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeitä vammaisille henkilöille. Sosiaalisesti kestävän 
kehityksen tavoitteiden toteuttaminen vahvistaa myös vammaisten henkilöiden osallisuutta 
ja hyvinvointia. 

Lisätietoa: sirkku.kiviniitty@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Vammaisneuvostolla on vakituinen sihteeri, 
toimielinten jäsenet ovat aktiivisia ja kontaktit 
kaupungin päättäjiin ovat hyvät  
 
 
 

• Vielä on toimintoja, joissa vammaisnäkökulmaa ja 
esteettömyyttä ei huomata selvittää 

• Päättäjät eivät hyödynnä riittävästi 
vaikuttamistoimielinten jäsenten tietoa  

• Poikkihallinnollisen kehittämisen haasteet

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ 
 
 

Se mikä on tarpeen kaikille 
ihmisille, on yhtä tarpeen 

myös vammaisille henkilöille. 
Esimerkiksi harrastaminen, 
hyvinvoinnin edistäminen ja 

ulkoilu.  

“
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ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISY 
ESPOOSSA – KAIKKI LÄHTEE 
KODISTA 

Espoon tavoitteena on olla kaupunki, jossa kukaan ei jää tukea vaille, 
mikäli omat voimat eivät riitä. Espoon tavoitteena on olla kaupunki, 
joka kuuluu kaikille. Koti on kuitenkin tärkein kaikille kuuluva asia. 
Tätä periaatetta haluamme noudattaa.

ASUNTOJA NIITÄ TARVITSEVILLE 

Espoossa oli 457 ihmistä vailla kotia vuonna 2019, mikä on 90 
vähemmän kuin vuonna 2018. Olemme yhdessä muun Suomen 
kanssa suuntaamassa kohti sosiokulttuurisesti kestävämpää, 
oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. 

Omistamme lähes 16 000 asuntoa, joiden rakentamista valtio on 
tukenut. Meillä etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnon 
tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat. 
Turvallinen ja viihtyisä koti ei saa olla vain hyvätuloisten oikeus. 
Asunnottomat hakijat kuuluvat ryhmään, joiden hakemukset 
asukasvalintamme käy ensimmäisenä läpi. Myös Espoon kaupunki 
asettaa meille vuosittain tavoitteen, kuinka monelle asunnottomalle 
meidän täytyy tarjota koti. Vuonna 2019 tarjosimme kotia 188 
asunnottomalle hakijalle, joista 137 otti tarjouksen vastaan. 

Samana vuonna 1072 erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa 
olevaa hakijaa sai meiltä kodin. Nämä ovat esimerkiksi ihmisiä, 
joiden tuloista vapaiden markkinoiden vuokrat syövät leijonanosan. 
Työssäkäynti ei aina korkeiden elinkustannusta takia takaa riittävää 
toimeentuloa. Määritelmästä riippuen köyhiä on 6–12 prosenttia 
suomalaisista. Kodeissamme on yli 25 % Espoon keskimääräistä 
vuokratasoa alhaisemmat hinnat, rahaa jää vuokranmaksun jälkeen 
myös muuhun elämiseen. 

VARHAISTA PUUTTUMISTA 

Ylivelkaantuminen ja maksuhäiriömerkintöjen lisääntyminen on 
Suomessa kasvava ongelma, joka näkyy myös vuokravelkamäärissä. 
Elämä saattaa heittää kenen tahansa eteen odottamattoman 
tilanteen, joka kääntää arjen ja taloudellisen tilanteen ylösalaisin. 
Joskus vuokraan tarkoitetuilla rahoilla maksetaan muita velkoja. 
Silloin vaarana on pahin mahdollinen, oman kodin menettäminen
Olemme mukana 2018 alkaneessa valtakunnallisessa ASTA-
hankkeessa, jossa kehitetään keinoja ehkäistä vuokra-
asukkaiden talousongelmia. Mitä aiemmin vuokravelkoihin ja 
vuokranmaksuongelmiin päästään puuttumaan, sitä enemmän 
keinoja on käytettävissä.

Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomien määrä laskee jo seitsemättä vuotta. Tähän on 
vaikuttanut asunto ensin -periaate. Muita elämänhallintaan liittyviä ongelmia on helpompi 
ratkaista paikassa, jossa kokee olevansa turvassa. Sitä paikkaa kutsutaan kodiksi. 

Espoon Asuntojen talousneuvontahankkeen määrällisinä tavoitteina 
ovat haasteelle lähtevien ja toistuvien vuokravelkojen määrän 
vähentäminen. Tämän saavuttamiseksi olemme kehittäneet 
vuokravalvonnan ja asumisneuvonnan työotetta ja yhteistyötä 
ennaltaehkäisevämmäksi. 

Usein vuokravalvoja on asiakkaan ensimmäisen kontakti, kun vuokraa 
on jäänyt maksamatta. Vuokravalvojia on koulutettu, jotta asioiden 
puheeksi ottaminen, kuunteleminen ja palveluohjaus sujuu entistäkin 
paremmin. Näin asiakas voidaan ohjata ajoissa asumisneuvonnan ja 
muiden palvelujen piiriin. 

NEUVONTAA JA PALVELUOHJAUSTA 

Asumisneuvojat tarjoavat asukkaillemme lyhytkestoista ohjausta ja 
neuvontaa erilaisissa asumisen ongelmatilanteissa. Yhteydenotto 
voi tulla asiakkaalta itseltään, tai esimerkiksi isännöitsijältä. 
Ratkaisuja ongelmiin etsitään verkostojen avulla. Esimerkiksi Espoon 
aikuissosiaalityön kanssa on kehitetty malli, jossa vuokravelkatilanne 
voidaan ratkaista asiakkaan, sosiaalityöntekijän ja asumisneuvojan 
yhteistyöllä.

Tavoitteena on turvata asumisen jatkuminen aina, kun se on 
mahdollista. Asumisneuvonnan toimilla onnistuttiin vuonna 2019 
estämään lähes 500 häätöä. Tulos on hieno, varsinkin niiden ihmisten 
näkökulmasta, jotka voivat jatkossakin päivän päätteeksi saapua 
omaan kotiin. 

Lisätietoa: sari.nyholm@espoonasunnot.fi

FAKTALAATIKKO

• Tarjoamme edullisia koteja asunnottomille ja pienituloisille. Näin asunnottomat pääsevät elämän syrjään kiinni, ja 
pienituloisilla jää vuokranmaksun jälkeen rahaa myös muuhun elämiseen

• Vuonna 2019 asumisneuvontaa ja palveluohjausta sai 885 asukasta
• Vuonna 2019 asumisneuvonnan toimin ehkäistiin 487 häätöä, minkä ansiosta ihmiset saivat jäädä koteihinsa asumaan 

 
 
 

• Yksinasuvia vanhuksia on koko ajan enemmän, aina he eivät pärjää ilman tukea. Tarvitaan esimerkiksi asumisneuvonnan ja 
vanhuspalveluiden yhteistyötä, jotta vanhukset pääsevät ajoissa oikeiden palveluiden piiriin

• Toistuvien vuokravelkojen määrän vähentäminen. 
• Yhteiskunnallisella tasolla, ihmisten talouden hallinnan taitoja täytyy kehittää

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ
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ESPOON MAAHANMUUTTAJIEN 
OSAAMISKESKUSTOIMINTA 
JA SEN TUTKIMUKSELLINEN 
ARVIOINTI

Espoossa on muihin Suomen kaupunkeihin verrattuna keskimäärin hyvinvoiva ja korkeasti 
koulutettu väestö. Kaupungistuminen ja kasvu tuovat mukanaan myös haasteita, kuten 
yksinäisyys, syrjäytyminen ja monenlaiset sosiaaliset ongelmat. Näihin kaupunkien on 
etsittävä yhdessä ratkaisuja.  

Maahanmuuttajien kotoutuminen on Espoon suuria haasteita. 
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen strateginen 
merkitys kasvaa Espoossa vuosi vuodelta maahanmuuton 
muokatessa kaupungin väestörakennetta nopeasti ja voimakkaasti. 
Tällä hetkellä kaupunkilaista yli 18 prosenttia puhuu äidinkielenään 
muuta kuin suomea tai ruotsia. Vuoteen 2035 mennessä 
vieraskielisten osuus Espoon työikäisistä kaupunkilaisista kasvaa yli 
kolmasosaan. Alle 45-vuotiaiden työikäisten kaupunkilaisten kohdalla 
vieraskielisten osuuden ennustetaan olevan 37,4 % vuonna 2035.

Tilanne on haastava erityisesti siksi, että maahanmuuttajien 
työttömyysaste on korkeampi kuin kantaväestöllä. Toistaiseksi 
maahanmuuttajien työttömyysaste on ollut noin 2,5 kertaa
korkeammalla tasolla kuin yleinen työttömyysaste. 
Väestönmuutoksen myötä maahanmuuttajien työttömyysaste on 
välttämätöntä saada laskemaan mm. kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja 
julkispalveluiden rahoituspohjan turvaamiseksi sekä eriarvoisuuden 
ja väestöryhmien välisen vastakkainasettelun torjumiseksi.

Vastuu maahanmuuttajien kotoutumisen tukemisesta jakautuu 
julkishallinnossa monelle eri taholle. Kuntien lisäksi keskeisiä 
toimijoita ovat mm. suomen kielen opettamiseen keskittyvän 
kotouttamiskoulutuksen tarjonnasta vastaava työhallinto sekä 
ammatillisen osaamisen kehittämisestä vastaava opetushallinto. 
Monien maahanmuuttajien kohdalla onnistunut integroituminen 
Suomen työmarkkinoille vaatii sekä kielitaidon että ammatillisen 
osaamisen kehittämistä. 

Palveluiden järjestämisvastuun jakautuminen eri hallinnollisiin 
siiloihin ei valitettavasti aina palvele tarkoituksenmukaisten 
palveluiden asiakaslähtöistä tarjoamista tälle kohderyhmälle. 
Työhallinto hankkii kilpailuneutraalilla tavalla kotouttamiskoulutuksia 
markkinoilta ja opetushallinto tarjoaa valtionosuusrahoitusta 
koulutuksen järjestämisluvan piirissä oleville oppilaitoksille. 
Hallinnonalojen erilaiset toimintalogiikat tekevät eri elementeistä 
koostuvien koulutuskokonaisuuksien kustannustehokkaan 
rakentamisen usein käytännössä mahdottomaksi. Maahanmuuttajien 
osaamiskeskustoiminnalla etsitään ratkaisuja myös palvelujen 
välisten rajojen ylittämiseen.

MAAHANMUUTTAJIEN 
OSAAMISKESKUSTOIMINTA KOULUTUKSEN JA 
TYÖLLISTYMISEN TUKENA

Maahanmuuttajien osallisuuden, koulutuksen ja kotoutumisen 
haasteita ratkomaan Espoo perusti yhdessä koulutuskuntayhtymä 
Omnian ja TE-toimiston kanssa vuoden 2019 alussa 
maahanmuuttajien osaamiskeskuksen. Sen tavoitteena on tukea 
asiakkaiden pääsyä ammatilliseen koulutukseen ja parantaa heidän 
työllistymismahdollisuuksiaan. Aktiivisen asiakastyön ohella 
ensimmäisen vuoden toimintaa on leimannut jatkuva muutos ja 
kehittäminen. Tavoitteena on luoda aidosti asiakkaan tilannetta 
edistävä palvelu, jossa tehdään vain sitä, mistä on hyötyä.  

Vuositasolla noin 600 työtöntä espoolaista maahanmuuttajaa saa 
osaamiskeskuksessa 1-2 kuukauden alkukartoitusvaiheen jälkeen 
omiin tarpeisiinsa vastaavia osaamisen kehittämisen ja työnhaun 
tuen palveluita moniammatilliselta ja poikkihallinnolliselta tiimiltä. 
Aiemmin kauempana toisistaan toimineiden palveluiden, kuten 
ammatillisen koulutuksen, kielikoulutuksen, sosiaaliohjauksen sekä 
työllisyyspalveluiden elementeistä on luotu yhteinen asiakasprosessi 
vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Vuositasolla arviolta 150-200 
asiakkaan voidaan odottaa työllistyvän. Merkittävä osa asiakkaista 
jatkaa myös tutkintotavoitteiseen koulutukseen osaamiskeskuksen 
1-12 kuukauden palveluiden jälkeen, mikä tutkitusti kohentaa heidän 
työmarkkina-asemaansa.

Aktiivinen osallistuminen ja hyvä suoriutuminen osaamiskeskuksessa 
edistävät kielitaitoa, ympäröivään kulttuuriin sopeutumista ja 
työelämätaitoja. Kaikki nämä tekijät tukevat työllistymistä tai 
osallistumista ammatilliseen koulutukseen ja sitä kautta työelämään. 
Osaamiskeskuksen tarjoama kuntoutus ja sen tuomat sosiaaliset 
suhteet hyödyttävät asiakkaita näissäkin elämän vaiheissa. 
Parhaimmillaan työllistyminen luo hyvinvoinnin kehän, jossa 
työllisyys edistää henkistä ja fyysistä terveyttä tukien työmarkkina-
asemaa ja tulevaa hyvinvointia. 

Työllisyyden mukanaan tuoma terveyden ja hyvinvoinnin 
parantuminen voi myös vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen 
palvelu- ja resurssitarpeita. Yksilön hyvinvointi vaikuttaa koko 
perheen hyvinvointiin, eli vaikutuksen voidaan ajatella ulottuvan 

Yksilön hyvinvointi vaikuttaa 
koko perheen hyvinvointiin, eli 
vaikutuksen voidaan ajatella 
ulottuvan yksittäistä yksilöä 

laajemmalle, kokonaisiin 
perheisiin.

“

Valitettavasti palveluntarjoajien vastuut jakaantuvat hallinnollisesti eri sektoreille ja alueille. Riskinä on, että 

kohderyhmän tarpeisiin ei tällöin pystytä vastaamaan asiakaslähtöisesti. Työllisyyspuolella palveluita ostetaan 

markkinoilta ja opetuksesta vastaava hallinto taas subventoi koulutuspalveluita tarjoavia toimijoita. Toisistaan 

poikkeavat toiminta- ja mittauslogiikat vaikeuttavat monipuolisten ja kilpailukykyisten palveluiden tuottamista. 

Osaamiskeskuksen yksi keskeinen tehtävä on ratkaista tämä haaste.

Espoon vieraskielisistä 
työttömistä on 

noin 31 prosenttia 
korkeakoulutettuja.

yksittäistä yksilöä laajemmalle, kokonaisiin perheisiin. Lisäksi 
vertaisesimerkit yksilöiden hyvinvoinnista työelämässä tukevat 
muiden osaamiskeskuksen asiakkaana olevien henkilöiden 
motivaatiota.

Osaamiskeskus palvelee kaupungin kolmen toimialan eli 
koulutuksen, työllisyyden ja sosiaali- ja terveystoimen asioissa. 
Kun maahanmuuttajat työllistyvät ja menestyvät työssään, 
vähenee ajan myötä myös heihin kohdistuva syrjintä ja rasismi 
työmarkkinoilla. Tämä helpottaa kaikkien maahanmuuttajien 
työllistymistä. Onnistunut työllistyminen voi myös johtaa 
urakehitykseen ja kasvaviin tuloihin. Työelämään pääseminen tukee 
uusien innovaatioiden ja yritysten syntymistä, mikä voi pidemmällä 
aikavälillä työllistää muita yhteiskunnassa.

Osaamiskeskustoiminnan lupaavan alun inspiroimana Espoo on 
rakentamassa yhdessä seudun korkeakoulujen kanssa niiden 
täydennyskoulutustarjontaan sekä SIMHE-vastuukorkeakoulu 
Metropolian (Supporting Immigrants in Higher Education) 
palvelutuotteisiin nojaavaa korkeakoulutettujen osaamiskeskusta. 
Espoon vieraskielisistä työttömistä on noin 31 prosenttia 
korkeakoulutettuja. Lisätietoa: teemu.haapalehto@espoo.fi
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TEKOÄLY JA DATA-ANALYTIIKKA 
KOTOUTUMISEN TUTKIMUKSESSA

Kotouttaminen on vahvasti poikkihallinnollista, eli mikään yksittäinen organisaatio ei 
tuota palveluja. Virallisesti se on Suomessa kuntien vastuulla, mutta kunnan sisällä sen 
toteuttamiseen osallistuvat useat eri ammattialat. Lisäksi joillakin valtion viranomaisilla 
ja järjestöillä on kotouttamisen tukemisessa oma roolinsa. Jos halutaan tietää, miten 
kotouttaminen toimii, on yhdistettävä voimat ja kerättävä tietoa laajasti, ei vain yhdestä 
organisaatiosta.

Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen palvelujen vaikutuksista 
tehdään yhdessä VTT:n, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston 
kanssa tekoälyyn ja data-analytiikkaan nojaava seurantatutkimus. 
Sen tavoitteena on luoda perusta uudelle, kokonaisvaltaiselle 
julkisten palvelujen vaikuttavuuden todentamiselle sekä uudenlaiselle 
menettelylle tehdä vaikutusten arviointia rekisteritietoon ja data-
analytiikkaan perustuvalla päivittyvällä datalla. Tutkimustulosten 
perusteella maahanmuuttajien osaamiskeskuksen palvelua voidaan 
kehittää vastaamaan entistä paremmin erilaisten asiakasryhmien 
tarpeisiin. Tutkimuksen odotetaan hyödyttävän laajemmin 
kotoutumista tukevien palveluiden kehittämistä Suomessa ja myös 
kansainvälisesti. 

Hankkeessa tutkitaan myös osaamiskeskuksen ja taustatekijöiden 
vaikutuksia kotoutumiseen, työllistymiseen, työmarkkina-asemaan ja 
hyvinvointiin yhteiskunnan ja maahanmuuttajien näkökulmasta sekä 
yhteiskunnan taloudelliseen tasapainoon panos-tuotto-suhteessa. 
Osaamiskeskuksen toiminnan suorien tulosten arvioinnin sijaan 
tarkoitus on tutkia osaamiskeskuksen tarjoamien palveluiden 
vaikutuksia vakioiden muita ulkoisia tekijöitä. Viiden vuoden aikana 
kerätyn datan avulla voidaan diagnostisesti tarkastella, mitkä tekijät 
vaikuttivat kotoutumiseen ja työllistymiseen. 

Taustaoletuksena on, että osaamiskeskuksessa onnistuminen 
nopeuttaa kotoutumista ja nostaa työllistyneiden osuutta. 
Tutkimuksen tavoitteena on lisäksi ymmärtää, millaisia 
koulutustarpeita maahanmuuttajilla on eri vaiheissa kotoutumistaan 
ja miten esimerkiksi kotimaa ja sen kulttuuri, ikä tai oleskeluluvan 
status vaikuttaa kotouttamisen tarpeeseen. Tutkimuksen 
avulla pyritään luomaan pohja simulointimallille, jota voidaan 
tulevaisuudessa hyödyntää maahanmuuttajille tarjottavien palvelujen 
suunnittelussa.

Lisätietoa: teemu.haapalehto@espoo.fi
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TEKOÄLY KUULUU KAIKILLE – 
SENIORIT TEKOÄLYMENTOREINA

Omnia on kouluttanut maailman ensimmäiset tekoälymentorit, 
jotka jalkautuvat palvelukoteihin ja sairaaloihin erityisesti sellaisten 
seniorien pariin, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä itse aktiivisesti 
päivittämään tekoälyosaamistaan. Vertaismentoroinnin lisäksi 
seniorit ovat vierailleet tekoälyalgoritmeja kehittävissä yrityksissä 
keskustelemassa tekoälyn soveltamisen mahdollisuuksista. 
Tekoälymentorit ovat myös saaneet laajasti kansainvälistä huomiota 
eri medioissa. Toiminnan tavoitteena on osaamisen jakaminen, 
vahvistaminen ja kehittäminen. Se lisää myös yhteisöllisyyttä 
ja edistää hyvinvointia sekä mentoreissa että mentoroitavissa. 
Seniorien taustat ovat moniammatillisia ja eri alojen asiantuntijat 
vastaavat yhteistyössä oman tekoälyosaamisen erityisosaamisesta ja 
vievät osaamista eteenpäin uusiin kohteisiin.

 
YHTEISTYÖTÄ YRITYSTEN JA YLIOPISTON 
KANSSA – TEKOÄLYREKKA, MAAILMAN ILOISIN 
TEKOÄLY 

Tekoälyrekka sai alkunsa ajatuksesta auttaa espoolaisia tutustumaan 
hauskalla tavalla tekoälyyn viemällä tekoäly sinne, missä ihmiset ovat. 
Toteutusvastuun visiosta otti Omnia. Konseptia lähtivät kehittämään 
Omnian ja Aallon opiskelijat yhdessä yrityskumppaneiden kanssa. 
Työryhmässä oli mukana Aalto-yliopiston ohjelmistokehittäjiä, 
käyttäytymistieteilijöitä ja kauppatieteilijöitä sekä Omnian 
merkonomi- ja datanomiopiskelijoita. Tekoälyrekan perävaunuun 
rakennettiin pakohuone, jossa eri tehtävien kautta osallistujat 
voivat oppia tekoälyn toimintaperiaatteita ja nähdä, mitä tekoäly 
käytännössä tekee. Tekoälyrekan kiertäessä opiskelijat kertovat itse 
yhteistyöstä ja omasta osaamisestaan. Viestinä on oppimisen into, 
hauskuus ja vahvasti ajassa mukana oleminen tekoälysubstanssin ja 
-menetelmien osalta. 

Seniorien määrä on voimakkaassa kasvussa. Tällä vuosituhannella esimerkiksi satavuotiaiden 
ja sitä vanhempien määrä on yli kolminkertaistanut. Kun tähän ilmiöön yhdistetään kiihtyvällä 
vauhdilla kehittyvä liikenteen, teollisuuden, terveydenhuollon ja työelämän perinteisiä 
toimintamalleja uudistava teknologia, on ilmeistä, että meidän tulee kiinnittää paljon huomiota 
myös seniorien osaamisen kehittämiseen Digitalisoituvasta yhteiskunnasta syrjäytyminen 
on uhka erityisesti senioreille, joiden tietotekniset taidot ovat keskimäärin muuta väestöä 
heikommat, kuten aikuisten osaamista mittaavan PIAAC-tutkimuksen tulokset kertovat. 

Espoo onnistuu silloin 
kuin asukkaat, yritykset 
ja yhteisöt osallistuvat 
yhteisten haasteiden 

ratkaisemiseen.

• Digitaalisen yhdenvertaisuuden merkitys nousee 
tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi osaksi hyvinvoivaa 
yhteiskuntaa 

• Tulevaisuudessa kansalaiset vaikuttavat teknologian 
kehityskaariin jo entistä aiemmissa vaiheissa 
 

• Kestävän tulevaisuuden rakentaminen avaa uudenlaisia 
mahdollisuuksia täysin uudenlaiseen yhteistyöhön ja 
innovointiin eri toimijoiden kesken

FAKTALAATIKKO

Lisätietoa: heidi.rajamaki-partanen@omnia.fi
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KOKEILUILLA KOHTI 
YHDENVERTAISIA PALVELUJA 
KULTTUURISESTI MONINAISELLE 
VÄESTÖLLE

Yhä useammalla espoolaisella on juurensa eri puolilla maailmaa. Vähän alle viidesosa 
kaikista espoolaisista ja joka neljäs ekaluokkalainen puhuu muuta kuin suomea tai ruotsia 
äidinkielenään. Ennusteiden mukaan eri kieli- ja kulttuuritaustaisten espoolaisten osuus 
kaupungin asukkaista kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 30 prosenttiin. Uudet asukkaat 
muuttavat Espooseen työn, perheen ja opiskelun vuoksi sekä humanitaarisista syistä. 

Lisääntyvä muuttoliike vaatii sopeutumista ja joustavuutta niin 
uusilta asukkailta, vastaanottavilta yhteisöiltä kuin palveluiltakin. 
Kaupungin tehtävänä on varmistaa kaikkien asukkaiden 
yhdenvertaisuus. Yhdenvertaisuuden toteutuminen edellyttää 
erilaisista taustoista tulevien asukkaiden palvelutarpeiden 
huomioimista.

OIKEA-AIKAISIA JA JOUSTAVIA SOSIAALI- JA 
TERVEYSPALVELUJA

Maahanmuuttajataustaisilla asukkailla saattaa muun palvelutarpeen 
lisäksi olla kieli- tai kulttuuritaustaan liittyviä erityistarpeita. 
Kielelliset esteet tai muu asiointivalmiuksia rajoittava seikka voi 
vaikuttaa tiedonsaantiin palveluista, palveluihin hakeutumiseen 
tai niiden hyödyntämiseen. Vieraskieliset käyttävätkin verrattain 
paljon niin kutsuttuja raskaampia palveluja, esimerkiksi päivystystä. 
Osa asukkaista tarvitsee enemmän ohjausta ja neuvontaa, jotta 
tieto palveluvalikoimasta lisääntyy ja palveluja opitaan käyttämään 
ennaltaehkäisevämmin.

Espoon kaupungin  sosiaali- ja terveystoimessa on käynnissä 
kärkihanke, jolla vastataan kulttuurisesti moninaisen väestöryhmän 
tarpeisiin. Tavoitteena on, että palvelut olisivat kaikille 
mahdollisimman oikea-aikaisia ja joustavasti saavutettavia. 
Kehittämistoimien avulla vahvistetaan henkilöstön valmiuksia 
kohdata erilaisista taustoista tulevia asiakkaita ja lisätään sellaisen 
tiedon saatavuutta, joka auttaa ennakoimaan myös tulevia tarpeita. 
Kehittämistyössä on mukana järjestöjä ja kaupungin eri yksiköitä.

Kärkihanketta toteutetaan useiden kokeilujen kautta. Ne keskittyvät 
matalan kynnyksen ohjaukseen ja neuvontaan, vastaavat tiettyyn 
palvelutarpeeseen tai ovat suunnattuja tietylle kohderyhmälle, 
vaikkapa iän tai kieliryhmän perusteella. Esimerkiksi arabiankielisille 
nuorille suunnatun verkkopalvelukokeilun yhtenä tarkoituksena on 
ollut vastata tämän kohderyhmän erityisiin palvelutarpeisiin.

Moni kokeilu vahvistaa palveluohjauksen sujuvuutta ja tiedon 
jakamista eri toimijoiden välillä. Hankkeessa muun muassa 

jatkokehitetään maahanmuuttajataustaisille perheille neuvolan 
kautta suunnattua tukipalvelua. Tavoitteena on kohdennetun tuen 
avulla ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.

Kiihtyvä väestönmuutos vaikuttaa pysyvästi kaupungin 
asukasrakenteeseen ja siksi kehittämistyöhön halutaan panostaa 
pitkäjänteisesti. Kokeilujen avulla luodaan malleja, joilla 
monimuotoistuvan väestön tarpeet voidaan ottaa huomioon. Samalla 
kootaan tietoa kehittämistoimien eteenpäin viemiseksi myös jatkossa.
 

Lisätietoa:  sari.hammar@espoo.fi 

Koulutuksella on suuri 
merkitys sosiaalisen 

osallistuvuuden lisäämisessä.

“

Koulutuksella on erittäin 
suuri merkitys syrjäytymisen 

vähentämisessä.
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YHDENVERTAISET LÄHTÖKOHDAT 
ELÄMÄÄN

Kaikkien tulee saada hyvät lähtökohdat elämään, jatko-opintoihin ja työhön. 
Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla on tutkimusten mukaan kantaväestöä suurempi uhka 
jäädä työ- ja koulutuselämän ulkopuolelle ja he kokevat muita enemmän yksinäisyyttä ja 
kiusaamista. Maahanmuuttajaperheiden lasten sosiaaliseen liikkuvuuteen on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi, että vähävaraisen perheen 
lapsen mahdollisuuksia kohentaa sosioekonomista asemaansa parannetaan koulutuksen 
kautta.

Koulutuksen merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä on suuri. 
Kaupunki tukee siksi vähemmistöryhmien kasvua, oppimista 
ja hyvinvointia eri tavoin. Varhaiskasvatukseen osallistuvien 
maahanmuuttajataustaisten lasten määrää pyritään lisäämään, 
jotta koulupolun alku olisi kaikille yhdenvertainen. Oppimistulosten 
eroja pyritään kaventamaan eri toimin ja sujuvaa siirtymistä 
perusopetuksesta toisen asteen koulutukseen tuetaan. Eri 
kokeiluilla ja projekteilla haetaan sopivia toimintamuotoja kiihtyvään 
väestönmuutokseen vastaamiseen.

Lasten ja nuorten toiminnassa perheiden osallisuus on tärkeää. 
Vanhempien ja varhaiskasvattajien välinen kasvatusyhteistyö 
toimii lapsen hyvinvoinnin parhaaksi. Espoossa työskentelee lisäksi 
kulttuuriohjaajia, jotka tukevat kasvattajien ja kodin yhteistyötä sekä 
perheiden osallisuutta. He tulkkaavat eri kielillä, ohjaavat perheitä 
ja auttavat opetushenkilöstöä käsittelemään eri taustoista tulevien 
perheiden haasteita, esimerkiksi järjestämällä eri maiden koulutus- ja 
kasvatuskulttuuria avaavia koulutuksia. Perheille järjestetään arjen 
ohjauksen lisäksi tilaisuuksia tutustua suomalaiseen kasvatukseen 
ja opetukseen. Erillisessä hankkeessa kehitetään yhdessä 
maahanmuuttajaperheiden kanssa heille suunnattua palveluohjausta.

Kouluissa ja päiväkodeissa kulttuurien moninaisuus nähdään 
positiivisena voimavarana. Sekä lapsen suomen kielen että oman 
äidinkielen vahvistaminen on tärkeä osa lapsen kasvua, kehitystä 
ja kotoutumista. Oma äidinkieli on osa lapsen identiteettiä ja 
sen kehityksen tukeminen auttaa muun muassa suomen kielen 
oppimisessa.  Espooseen on vuonna 2020 palkattu kielikaveri-
lastenhoitajia lisähenkilöstöksi erityisesti päiväkoteihin, joissa 
yli puolet on eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia. Lastenhoitajat 
auttavat suomen kieltä opettelevia lapsia osallistumaan toimintaan ja 
yhteisöön. Musiikkipedagogisessa projektissa vuorostaan käytetään 
musiikillista toimintaa lasten osallisuuden ja kielenoppimisen tukena. 
Kokeilujen oppeja on tarkoitus mallintaa ja hyödyntää toiminnan 
kehittämisessä.

Esiopetukseen ja kouluun siirtyessä on tarjolla oman äidinkielen 
opetusta yli 40 kielellä, pääosin iltapäivisin esiopetuksen tai 
koulupäivän jälkeen. Lisäksi hankekokeilulla tarjotaan omankielistä 
samanaikaisopetusta sitä tarvitseville. Oppilas saa opetusta omassa 
luokassa ja omalla äidinkielellään eri oppiaineissa, samaan aikaan kun 
koko luokkaa opetetaan suomen kielellä. Opetus vahvistaa oppilaiden 
osaamista eri oppiaineissa. 

Lisätietoa: astrid.kauber@espoo.fi

44 45KETÄÄN EI JÄTETÄ KETÄÄN EI JÄTETÄ



JÄRJESTÖT RAKENTAVAT 
KAIKKIEN ESPOOTA

Vahvassa demokratiassa kansanvalta ei toteudu vain äänestämällä vaaleissa, vaan 
myös asukkaiden aktiivisella osallistumisella ja vaikuttamisella arjessa. Järjestöillä 
ja yhdistyksillä on keskeinen rooli kestävän kaupungin rakentajina. Järjestöissä 
kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua, kiinnittyä yhteisöön ja voimaantua - järjestöissä 
voi kokea, harrastaa ja kokeilla. Mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä toisille hyvää luo 
hyvinvointia myös yksilölle itselleen. Järjestösektori tarjoaakin laadukkaasti koordinoituja 
vapaaehtoistyön vaihtoehtoja.  

Järjestöissä on myös huomattava määrä asiantuntijuutta. Avoimen 
dialogin kautta järjestöt antavat tietoa asukkaiden näkökulmista 
ja palvelujen mahdollisista puutteista esimerkiksi poliittiseen 
päätöksentekoon. Asukaslähtöinen järjestötoiminta tarjoaa näin 
myös apua niille, jotka ovat vaarassa jäädä väliinputoajiksi julkisessa 
palvelujärjestelmässä.  Suomessa järjestöillä on ollut tärkeä rooli 
yhteiskuntarauhan ja vakauden rakentamisessa. 

Espoosta tulee järjestöille hyvä koti, kun asukkaiden hyväksi 
yhteen hiileen puhaltavat kaupunki, järjestöt ja muut toimijat, 
kuten oppilaitokset sekä uskonnolliset yhteisöt. Kumppanuuden 
myötä entistä aktiivisemmat järjestöt toimivat kaupunkilaisia 
voimaannuttavina siipinä. 

JÄRJESTÖJEN JA KAUPUNGIN YHTEISTYÖ 
EDISTÄÄ KOTOUTUMISTA

Uusilla ja vanhoilla asukkailla, tulivat he mistä päin maailmaa 
tahansa, on yksi yhdistävä asia: nykyinen kotiseutu. Kaikilla on 
oikeus kotiseutuun -hankkeessa Suomen Kotiseutuliitto yhdessä 
kaupungin ja muiden kumppaneiden kanssa luo kohtaamisia 
espoolaisten kotiseutuyhdistysten ja maahanmuuttajayhdistysten 
välille. Aktiivinen kansalaisuus syntyy yhteisen tekemisen, paikan 
historiaan ja osallistujien kulttuureihin tutustumisen, yhteisöllisyyden 
ja osallisuuden merkeissä. Hankkeessa luodaan asukaslähtöisen 
kotoutumisen toimintamalli, jota Kotiseutuliiton 750 jäsenyhteisöä 
ympäri Suomea voivat toteuttaa. Päämääränä on jokaisen 
kuuluminen paikkaan ja yhteisöön. 

Espoo on mukana myös kaksivuotisessa kuuden eurooppalaisen 
kaupungin Active NGOs -yhteisprojektissa, jossa opitaan Latvian 
Riian NGO House -mallista ja muokataan se paikalliseen kontekstiin. 
Pääpainopisteenä on kotoutumista tukeva järjestötyö. Tarkoituksena 
on kehittää järjestöjen ja kaupungin yhteistyöalusta, tukea ja 
kouluttaa järjestöjä, nostaa esiin paikallisia ajankohtaisia asioita 
ja edesauttaa asukkaiden osallistumista kaupungin kehittämiseen. 
Projektissa on yhteisiä kansainvälisiä työpajoja ja paikallisia 
tapahtumia, työpajoja sekä materiaaleja laajemmalle yleisölle. 
Espoossa toimintaan osallistuu kaupungin ja järjestöjen edustajia. 
Hanketta toteutetaan Euroopan alueellisen yhteistyöohjelma  
URBACT III:n rahoituksella. 

Lisätietoa: maria.tiilikkala@espoo.fi 

KULTTUURIA ASUINALUEILLE, TUKEA TAITEEN 
HARJOITTAMISEEN

Espoon kaupunki myöntää sadoille yhteisöille avustusta vuosittain. 
Avustusprosessi pohjaa pelisääntöihin ja mekanismeihin, jotka 
perustuvat kaupungin tavoitteisiin ja turvaavat yhdistysten 
autonomiaa suhteessa julkiseen valtaan. Kulttuuritoimijoilla, myös 
rekisteröimättömillä ryhmillä, on avustusten lisäksi mahdollisuus 
hakea projektiavustusta esimerkiksi tapahtumiin ja hankkeisiin 
tai yhteiskehittämiseen. Yhdistyksiä tuetaan tarjoamalla julkisia 
tiloja heidän käyttöönsä ja kaupunki järjestää säännöllisiä 
kumppanuustapaamisia ja koulutuksia. Kulttuuriyhdistykset 
mahdollistavat myös taiteen tekemisen ja kokemisen. Ne edustavat 
moninaisesti eri taiteenaloja, esimerkiksi musiikkia, esittävää taidetta, 
teatteria ja sirkusta, kuvataidetta ja kirjallisuutta. Kulttuuriyhdistykset 
tuottavat mielekkäitä harrastusmahdollisuuksia ja ohjelmistoa eri-
ikäisille espoolaisille.

Lisätietoa: katja.koskela@espoo.fi

YHDESSÄ KOHTI VASTUULLISTA LIIKKUMISTA

Espoo on ensimmäisenä kaupunkina mukana Olympiakomitean 
Tähtiseura-ohjelmassa. Espoon tavoitteena on edistää lasten ja 
nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa liikunnassa. Ohjelmassa 
auditoidaan liikuntaseurojen toimintaa, esimerkiksi johtamista, 
urheilutoimintaa ja voimavaroja. Auditoinnin läpäisseet saavat 
Tähtimerkin, joka viestii siitä, että seura täyttää yhteiset 
sisältövaatimukset ja laatutekijät. Tähtimerkki on myös lupaus 
laadusta nykyisille ja uusille jäsenille sekä heidän lähipiirilleen ja 
tukijoille. Auditointi varmistaa yhteisesti sovittujen pelisääntöjen 
toteutumisen espoolaisissa seuroissa ja sen, että jokainen voi 
urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä 
suuremman taustatuen avulla. Merkin saaneet seurat toimivat 
osana maanlaajuista verkostoa, jossa seurat saavat tukea omaan 
toimintaansa ja jakavat hyviä käytäntöjään. Ohjelman ovat luonneet 
Olympiakomitea, lajiliitot ja aluejärjestöt. 

Espoon liikuntaseurojen ja kaupungin yhteistä tekemistä vahvistaa 
myös Espoo Liikkuu -brändi. Espoo Liikkuu -yhteisön verkkosivuilla 
seurat julkaisevat tietoa otteluistaan tai vaikkapa haastatteluja 
tähtiurheilijoista. Espoolaiset vierailevat ahkerasti yhteisön 
sivuilla. Espoo Liikkuu -logoja näkyy kaupungin liikuntapaikoissa 
ja -tapahtumissa sekä seurojen markkinointituotteissa. Yhteisen 
tekemisen kautta seurat ovat löytäneet toisensa ja järjestäneet 
tempauksia yhdessä. Yhteisellä tekemisellä on yhteinen tavoite: 
saada espoolaiset liikkeelle.

Lisätietoa: markku.sistonen@espoo.fi 

NÄKYMIÄ VUOTEEN 2025

Viiden vuoden kuluttua Espoon kaupungin ja järjestöjen väliset 
yhteistyömuodot ovat vakiintuneet ja syventyneet. Järjestöt toimivat 
asukkaiden äänenä kaupungin palveluiden kehittämisessä ja ottavat 
paikkansa myös oman paikallisalueensa yhteisöllisyyttä vahvistavana 
voimana. Kaupunki ja järjestökenttä edistävät eri-ikäisten asukkaiden 
hyvinvointia tavoitteellisesti ja toisiaan täydentäen.

Yhteistyössä kuljetaan kohti aitoa kumppanuutta, jota tukee 
myös vuorovaikutteinen, suunnitelmallinen viestintä osapuolten 
välillä. Digitaaliset alustat mahdollistavat ketterän asioinnin ja 
yhteiskehittämisen. 
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VIERASKIELISET MUKAAN 
KAUPUNGIN KEHITTÄMISEEN

ENGLANTI PALVELUKIELENÄ -PROJEKTI TUO 
VIERASKIELISTEN ASUKKAIDEN TARPEET ESILLE

Projekti syntyi hyödyntämällä palvelumuotoilun käyttäjälähtöisiä ja 
osallistavia menetelmiä. Noin 600 Espoon vieraskielistä asukasta 
oli mukana esiselvitysprojektissa vastaamalla kyselyihin tai 
osallistumalla työpajoihin. Haasteeksi tunnistettiin muun muassa 
palveluiden saavutettavuus sellaisen asukkaan näkökulmasta, joka ei 
tunne kaupungin tarjoamia palveluita tai suomalaista yhteiskuntaa. 

Projekti on tuonut vieraskielisten suuren asiakasryhmän tarpeet 
yhteiseen tietoon ja koordinoidusti kaupungin agendalle. Se on 
tuottanut paljon arvokasta tietoa kaupungin palvelukehitykseen sekä 
oivalluksia palveluiden suunnitteluun. Palveluiden saavutettavuuteen 
panostaminen ja asiakkaan näkökulmaan asettautuminen ovat olleet 
hyviä keinoja kehittämistarpeen ymmärtämiseen. 

Espoossa sijaitsee Suomen kansainvälisin yliopisto Aalto-yliopisto, 
jonka akateemisesta henkilökunnasta 40 prosenttia tulee Suomen 
ulkopuolelta. Lähes 50 prosenttia Helsingin pörssin arvosta tulee 
Espoossa sijaitsevilta yrityksiltä. Näistä kaikki kilpailevat osaajista 
globaalisti. Kaupungin taloudellisen kestävyyden näkökulmasta on 
erinomaisen tärkeää, että kasvava vieraskielinen väestönosa löytää 
paikkansa suomalaisessa yhteiskunnassa, pääsee osaamistaan 
vastaavaan työhön sekä osaa hyödyntää julkisia palveluita. Espoo 
haluaa olla houkutteleva ja toimiva kaupunki kansainvälisille 
yrityksille ja investoinneille. Kaupungin on toimittava asukkaan ja 
työntekijän näkökulmasta myös englanniksi. Sosiaalista kestävyyttä 
lisää se, ettei mikään väestönosa koe olevansa syrjässä kaupungin 
palveluista ja sen kehittämisestä. On tärkeää, että kieleen 
katsomatta, jokainen voi löytää arkensa iloksi ja asuinpaikkaan 
juurtumiseksi kiinnostavia harrastuksia ja yhteisöjä.

Lisätietoa: tuula.antola@espoo.fi 

Espoo on avoin ja kansainvälisistä yhteyksistä menestyvä kaupunki, joka on 150 eri 
kansalaisuuden koti. Espoon väkiluku kasvaa voimakkaasti ja väestöennusteen mukaan vuonna 
2030 Espoon työikäisestä väestöstä 30 prosenttia ei puhu suomea tai ruotsia äidinkielenään. 
Englanti palvelukielenä -projekti toteuttaa Espoon tavoitetta palvella asukkaitaan myös 
englannin kielellä. Projektin tavoitteena on kehittää erityisesti sähköisiä palveluita. Palvelut 
kuvataan selkokielisesti ja ymmärrettävästi huomioiden asiakkaan kieli- ja kulttuuritaustat 
sekä varmistamalla palvelupolkujen katkeamattomuus asioinnin aikana.

Espoo on avoin ja 

kansainvälisistä 

yhteyksistä menestyvä 

kaupunki, joka on 150 eri 

kansalaisuuden koti.
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PALVELUTORIKONSEPTI - 
MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN 
ALUSTA

Lähtökohtana oli luoda julkisten palvelujen palvelukonsepti, joka 
helpottaa kuntalaisten arkea, mahdollistaa julkisten palvelujen 
kestävää käyttämistä, lisää palvelujen tasavertaista saavutettavuutta 
ja mahdollistaa palvelukehityksen joustavuuden. Kyseessä voidaan 
nähdä olevan toimintamalli, jossa vahvasti kasvava verkostomainen 
kaupunki etsii uusia kustannusvaikuttavia keinoja tuottaa julkisia 
palveluja tulevaisuudessa. Ensimmäinen palvelutori perustettiin 
vuonna 2016 Ison Omenan kauppakeskukseen, joka on yksi Suomen 
suurimmista kauppakeskuksista. Vuonna 2020 konseptia laajennettiin 
pilottikokeiluna Kalajärvelle.

Konseptin tavoitteena on luoda matala kynnys käyttää julkisia 
palveluja tuomalla ne sinne, missä ihmiset liikkuvat. Ison Omenan 
kauppakeskuksessa sijaitseva Palvelutori kokoaa yhteen 11 eri julkista 
palvelua (v. 2020). Toimintakulttuurin keskiössä on yhteinen asiakas. 
Henkilöstö näkee asiakkaan kokonaisvaltaisemmin kuin perinteisissä 
julkisissa palveluissa, koska tuntee saatavilla olevat muut palvelut ja 
osaa ohjata asiakkaita tuen piiriin ennaltaehkäisevästi. Palvelutorit 
etsivät aktiivisesti uusia tapoja tehdä tiiviimpää moniammatillista 
yhteistyötä asiakaspolkujen parantamiseksi. Yhtenä käytännön 
esimerkkinä yhteiskehittämisestä on Palvelutorin oma vuosittainen 
innovaatiokilpailu, jossa yksiköt ideoivat yhdessä palvelujen 
kehittämistä.

Ison Omenan palvelutori on innovaatio itsessään, mutta myös avoin 
innovaatioalusta – kuten muutkin espoolaisen konseptin pohjalta 
kehitettävät palvelutorit. Tämä tarkoittaa, että palvelutorien 
kehittäminen on avattu ulkopuolisille kehittäjille, kuten yrityksille, 
yhteisöille, oppilaitoksille ja kuntalaisille. Tavoitteena on, että kaikki 
kumppanit hyötyvät yhteistyöstä. 

Ison Omenan palvelutori on ensimmäinen laatuaan niin Espoossa 
kuin koko Suomessa – laajuudessaan ainutlaatuinen julkisten 
palvelujen keskittymä myös maailmanlaajuisesti. Asiakaslähtöinen 
palvelutorikonsepti edustaa vahvasti kaupungin arvoja.

KONSEPTI MAHDOLLISTAA KOKONAISVALTAISEN 
JA MONIAMMATILLISEN PALVELUN

Perusta ensimmäiselle Palvelutorille on Espoon kaupungin 
strategiassa, jossa puhutaan asiakaslähtöisyydestä. Asiakkaat voivat 
käyttää Palvelutorilla muun muassa terveyteen ja työllisyyteen 
sekä muuhun asiointiin liittyviä palveluja, unohtamatta nuoriso- ja 

kulttuuripalveluja. Ison Omenan palvelutorilla Espoon Matinkylässä 
kirjasto tuo palveluvalikoimaan kulttuuria ja sen mukanaan tuomia 
hyvinvointihyötyjä. 

Palvelutorikonsepti korostaa uutta tapaa tehdä yhteistyötä 
yhteisen asiakkaan auttamiseksi. Nyky-yhteiskunnan ongelmien 
monimutkaistuessa moniammatillisen palvelun – jossa ihminen 
nähdään kokonaisvaltaisesti - tarve tulee entisestään kasvamaan 
ja tähän palvelutorit toimintaympäristönä tarjoavat tarpeellisen 
ratkaisun. Matalan kynnyksen palvelut ja niiden helppo saatavuus 
yhdistettynä moniammatilliseen palveluun ovat avainasemassa 
ihmisten elämänhaasteiden ratkaisussa oikea-aikaisesti, ennen kuin 
haasteet ovat ennättäneet kasaantua liian suuriksi, jolloin myös 
asioiden ratkaisuun liittyvät kustannukset kasvavat.  

KONSEPTIN VAIKUTUKSIA MUIHIN KESTÄVYYDEN 
OSA-ALUEISIIN

Palvelutorikonsepti liittyy myös palveluverkkosuunnitelmaan, 
erityisesti julkisen liikenneverkoston suunnitteluun. Yhteisten 
resurssien käyttö voi tuoda taloudellisia säästöjä toimintaan ja 
vähentää liikkumisesta koituvia kuluja asiakkaille. Samassa paikassa 
sijaitsevat palvelut vähentävät liikkumisen tarvetta ja sen vuoksi 
myös siitä aiheutuvia päästöjä.

Palvelutorit luovat yhteishenkeä palveluyksiköiden välille. 
Asiakaskyselyiden tulosten mukaan suurin osa asiakkaista kokee 
hyötyvänsä konseptista: palvelut ovat helposti saavutettavia ja 
apu on helposti tarjolla. Konsepti on tuonut mukanaan spontaania 
ja tiiviimpää yhteistyötä palveluyksiköiden välille. Ammattilaisilla 
on mahdollisuus myös verkostoitua helpommin ja oppia toisiltaan. 
Yhteishenki työntekijöiden välillä on erittäin hyvä, mikä puolestaan 
kasvattaa motivaatiota ja työhyvinvointia. Kaikki tämä näkyy 
asiakkaille entistä parempana palveluna ja tiivistyneenä yhteistyönä, 
jolloin asiakkaan asiat saadaan parhaimmillaan hoidettua kerralla 
kuntoon. 

Palvelutori tarjoaa myös tiloja uudenlaiselle 
kaupunkiyhteisöllisyydelle mm. työ- ja opiskelumahdollisuuksien 
lisääjänä. Laadukkaalla julkisen sektorin luomalla maksuttomalla 
tilalla keskellä suurta kaupallista keskittymää on integroiva vaikutus.  
 
Lisätietoa: suvi.jantti@espoo.fi

• Palvelutorit haluavat pysyä ajan hermolla ja vastata asiakkaiden 
oikeisiin tarpeisiin mm. palveluvalikoiman osalta. Konseptia 
kehitetään sen vuoksi jatkuvasti asiakkaita kuunnellen ja 
yhdessä yksiköiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.

• Palvelutoreilla otetaan huomioon sähköisen asioinnin kasvava 
tarve ja tarjotaan välineitä ja tukea asiakkaille verkkoasioinnin 
oppimiseen yhteistyössä palveluyksiköiden kanssa.

• Tulevaisuudessa etsitään keinoja mitata konseptin tuomia 
laadullisia hyötyjä ja vaikutuksia esimerkiksi asiakkaiden 
hyvinvointiin.

• Yhteisen toimintakulttuurin ylläpitäminen on jatkuvaa työtä, 
joka vaatii resursseja kaikilta osapuolilta. Se on kuitenkin 
edellytys sujuvien ja vaikuttavien palvelujen järjestämiselle.

• Konseptin menestymisen ehtona on yhteinen näkemys kaikilla 
päätöksenteon tasoilla asiakaslähtöisistä tavoitteista sekä niihin 
vaadittavista resursseista.

• Palveluiden siirtyessä kasvavassa määrin sähköisiin kanaviin, 
palvelutorikonsepti edesauttaa myös toimintojen muokkaamista 
ja lisäämistä muun muassa helposti muunneltavien jaettujen 
tilojensa ansiosta.

Palvelutorikonsepti on tapa tarjota kuntalaisille keskeiset palvelut yhdessä paikassa yli 
toimialarajojen, laadukkaasti, kestävästi ja kustannustehokkaasti. 
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KAIKKIEN ESPOO ON VISIO 
SOSIAALISESTI KESTÄVÄSTÄ 
KAUPUNGISTA

Toimiva demokratia edellyttää toimijoita, jotka haluavat ja osaavat vaikuttaa yhteiskuntaan. 
Asukkaiden lähitekeminen luo yhteisöllisyyttä. Kaupunki voi organisaationa luoda tähän 
mahdollisuuksia tekemällä osallistumisesta ja vaikuttamisesta helppoa ja mielekästä. 
Onnistumiseen tarvitaan monipuolisia ja kaikkien tiedossa olevia menetelmiä. Mielekkyyttä 
lisää, kun osallistumisen vaikutuksista päätöksiin ja ratkaisuihin kerrotaan avoimesti. Dialogi 
lisää yhteistä ymmärrystä ja kasvattaa luottamusta. 

Osallisuus on ollut Espoo-tarinassa 2017-2021 esillä monella tavalla. 
Kaikkien Espoo -otsikon alta löytyy osallistumiseen ja vaikuttamiseen 
liittyvä hieno visio Espoosta kaupunkina, jonka toiminta on avointa, 
demokraattista ja helposti lähestyttävää. Sen mukaan kaikki 
espoolaiset nuorista ikäihmisiin voivat osallistua ja vaikuttaa 
kotikaupunkinsa kehittämiseen. Tämä visio on käyttökelpoinen myös 
Espoo-tarinan 2021-2015 pohjaksi.

Kahden viimeisen valtuustokauden aikana Espoon asukkaiden ja 
yhteisöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittymistä 
on vauhditettu Osallistuva Espoo -kehitysohjelman kokeilujen avulla. 
Asukkaat ovat olleet merkittävässä roolissa monessa kokeilussa 
tuottamassa tietoa, suunnittelemassa ja kokeilemassa uusia 
toimintatapoja ja antamassa palautetta niiden onnistumisesta. 
Kaikkein hedelmällisimpiä ovat olleet kokeilut, joissa asukkaat ja 
kaupungin henkilöstö ovat toimineet yhdessä.  

Osallistuva Espoo -ohjelman aikana on sekä asukkailta että 
luottamushenkilöiltä tullut paljon palautetta Espoon osallisuusmallin 
tarpeellisuudesta. Nyt sellainen on ohjelman toimesta valmistumassa 
ja se tulee ohjaamaan kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutustyötä 
seuraavan valtuustokauden aikana. Osallisuusmalli rakentuu 
muutaman kulmakiven varaan. Niiden avulla vahvistetaan asukkaiden, 
yhteisöjen ja yritysten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa siihen, 
että kaupunki kehittyy ekologisesti, kulttuurisesti, sosiaalisesti ja 
taloudellisesti kestävästi.

Visio kaikkien Espoosta haastaa meitä huolehtimaan 
erityisesti sellaisen ryhmien ja yksilöiden osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksista, joiden ääni syystä tai toisesta 
jää helposti kuulumattomiin. Menetelmiä kehitettäessä emme 
pelkästään lisää uusia tapoja jo ennestään aktiivisille asukkaille, 
vaan haluamme, että menetelmät palvelisivat paremmin kaikkia. 
Sähköiset vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen tavat tuovat uusia 
mahdollisuuksia kaikille. 

Asukkaiden omaehtoinen toiminta järjestöissä, yhdistyksissä ja 
yhteisöissä sekä muutoinkin omassa lähiympäristössään tuottaa 
jotain, jota kaupunki ei koskaan pystyisi yksin tuottamaan. Siellä 
kasvaa osaaminen, syntyy ja vahvistuu yhteisöllisyys, vertaistuki ja 
välittäminen. Siellä syntyy ideoita, ratkaisuja ja tekemistä, joka saa 
aikaan parempaa kaupunkia. Yksi osallisuusmallin kulmakivistä onkin 
asukkaiden lähitekeminen ja sen tukeminen. Tämä tarkoittaa mm. 
yhteisiä periaatteita kaupungin tilojen asukaskäytölle, avustuksia 

järjestöille ja yhteisöille ja tukea asukaslähtöisten ideoiden eteenpäin 
viemiseen.

Osallisuusmalli pitää sisällään myös henkilöstökoulutusta, jonka 
avulla varmistetaan mallin tuleminen tutuksi ja dialogiin pohjautuvien 
vuorovaikutustapojen leviäminen kaupunkitasoiseksi toiminnaksi. 
Tavoitteena on, että työntekijät tunnistavat osallisuustyön 
osaksi omaa perustyötään sen sijaan, että mieltävät sen erillisen 
”osallisuushenkilön” tehtäväksi. Heitäkin toki tarvitaan ja syksystä 
2020 alkaen samaan suuntaan askeltamista tukee ja varmistaa 
osallisuusasioista vastaava kehittämispäällikkö. 

Lisätietoa: marion.ticklen@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Osallisuusmallin rakentamiseen on osallistunut 
asukkaita, henkilöstöä ja päättäjiä.  Tietoa heidän 
tärkeänä pitämistään asioista on kerätty laajasti ja 
materiaalia on hyödynnetty mallin työstämisessä 

• Osallisuusasioissa on kokeiltu yhteistä koulutusta 
asukkaille ja kaupungin työntekijöille ja se sai 
hyvää palautetta  
 
 

• Espoo onnistuu parhaiten silloin, kun saadaan 
asukkaat mukaan. Asukkaiden osallistuminen tulee 
nähdä elinvoiman ja innovatiivisuuden lähteenä. 
Työntekijöiden halu ja kyky tukea asukkaiden 
osallistumista keskittyy joillekin innostuneille 
henkilöille. Myös asukkaiden osallistumis- ja 
vaikuttamisaktiivisuus keskittyy jo muutenkin 
aktiivisille. Moniäänisyyden takaamiseksi pitäisi 
saada mukaan myös niitä, jotka eivät yleensä 
osallistu

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ
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OSAAVA HENKILÖSTÖ ON 
KAUPUNGIN VAHVUUS

Espoon kaupungille luotiin vuonna 2012 lähestyttävä, tarinallinen, asukasnäkökulmaa ja 
vastuullisuutta korostava strategia, Espoo-tarina. Kaupunginjohtaja käynnisti samalla myös 
uuden vaiheen johtamisen kehittämisessä. Siinä korostui pitkäjänteinen ja tavoitteellinen 
johtaminen Espoo-tarinan toimeenpanemiseksi. Kaupunki näki johtamisen Espoo-tarinan 
toimeenpanon edellyttämänä keskeisenä kyvykkyytenä. Espoolaisella johtamisella vaikutetaan 
taloudelliseen, ekologiseen ja sosiokulttuuriseen kehitykseen sekä organisaation sisällä että 
kaupungin palvelutoiminnassa ja -verkostoissa. Satsaus on kantanut hedelmää: sekä johtamis- 
että asiakastulokset ovat jatkuvasti parantuneet. Silti on paljon opittavaa - espoolaisen 
johtamisen periaatteena on jatkuva kehittyminen osana kestävästi kehittyvää kaupunkia. 

Johtaminen vaikuttaa kaikkeen toimintaan ja se voitaisiin liittää 
kaikkiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Espoolaisen 
johtamisen kehittäminen voidaan kuitenkin kytkeä erityisesti 
tavoitteeseen ”11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt”. Johtamisen 
kehittäminen tukee toiminnan kestävyyttä ja hyvinvoivia 
osaavia työyhteisöjä. Kuntapalvelujen johtajien kehittyminen 
vaikuttaa suoraan kasvavan kaupungin ilmiöiden johtamistyöhön. 
Toinen johtamisen kehittämiseen liittyvä tavoite on ”17 
Yhteistyö ja kumppanuus”.  Kaupungin johtamisarvoihin kuuluu 
verkostojohtaminen ja erilaisissa, globaaleissakin verkostoissa 
toimiminen tavoitteellisesti ja arvostavasti. Osalla esimiehistä voi olla 
rooli esim. globaalin yhteistyön tarvitseman tiedon tuottamisessa.

Selkeä yhteinen Espoon johtamiskulttuuri on luotu erilaisin 
dialogisin ja osallistavin menetelmin. Vuosina 2013-2017 johtamisen 
kehittäminen muodostettiin projektiksi, joka tutki ja kehitti 
tavoitteellisen toiminnan johtamisen parhaita yhteisiä käytäntöjä 
sekä hyvää johtoryhmätyöskentelyä. Projektin päättymisen jälkeen 
kehittäminen on jatkunut uusin toimenpitein, joita ovat mm. 
verkostojohtamisen kehittämisen projekti sekä johdon EMBA-ohjelma.
Espoolaista johtamista leimaa vahvasti strategialähtöisyys ja 
kaupunginjohtajan omistajuus. Johtamisen kehittämisen työ on 
noussut uudelle selkeyden tasolle vahvan tarinallisen strategian 
myötä. Espoo-tarina on hyvin tunnettu organisaatiossa ja sen 
asiakaslähtöisyyden ja monipuolisen kestävyyden teemat on otettu 
omaksi. Tältä pohjalta on ollut sujuvaa kehittää strategiaa edistävää 
johtamistyötä ja johtajuutta. 

Keskeinen johtamisen kehittämisen foorumi on esimiesten ja 
johtavien asiantuntijoiden yhteinen kaupunginjohtajan vuosittain 
isännöimä tapahtuma Esimiesareena, johon kokoontuu vuosittain 
noin 800 henkilöä kuulemaan yhteisistä tavoitteista ja pohtimaan 
yhteistä johtamista eri näkökulmista.

Espoolaisen johtamisen sisällön perusta ovat johdon ja koko 
esimieskunnan Esimiesareenan keskustelujen kautta syntyneet viisi 
johtamisen kulmakiveä (johtamisarvot):

• Asukaslähtöinen toiminta
• Vastuullinen edelläkävijyys
• Arjen sujuvoittaminen
• Johtajana, esimiehenä ja asiantuntijana kehittyminen
• Vaikuttavat kumppanuudet ja verkostot

Johtamisen parhaiksi käytännöiksi muodostuivat vuorostaan 
tavoitteiden asettamisen käytännöt, toimeenpanon käytännöt 
ja oppimisen käytännöt. Lisäksi luotiin pelisääntöjä hyvään 
johtoryhmätyöskentelyyn. Kaikki käytännöt luotiin yhteistyössä 
johtajien ja esimiesten kanssa, heidän kokemuksestaan ja 
osaamisestaan ponnistaen. Inspiraatiota haettiin myös ulkopuolisilta 
asiantuntijoilta ja muista organisaatiosta.

Johtamista ja esimiestyötä tuetaan kaupungilla systemaattisilla 
johtamisvalmennuksilla. Espoolainen johtaminen omaksi 
-valmennukseen osallistuu vuosittain 100 esimiesrooliin rekrytoitua 
esimiestä. Toinen keskeinen panostus on johdon EMBA-ohjelma, 
johon on vuodesta 2017 alkaen osallistunut jo 75 johtajaa. Kaupunki 
tarjoaa myös muita johtamisvalmennuksia ja on pilotoinut kestävän 
johtamisen valmennusta kokeneille esimiehille.  Tarjolla on myös 
coaching, 360-kyselyt, Belbin-tiimiroolianalyysit, johtoryhmien 
sparrausta sekä verkostojohtamisen sparrausta.

Espoolaisen johtamisen kehittämisen ominaispiirre on jatkuva 
oppiminen. Organisaatio tai yksilö ei ole milloinkaan ”valmis” 
johtamisen suhteen, vaan johtaminen on avoin, vuorovaikutteinen, 
dynaaminen prosessi, ei staattinen tila. Tätä keskeneräisyyden 
hyväksyntää ja oppimisen mielentilaa voisi tutkia esimiesten 
kanssa lisää. Vaativaa työtä tekevät esimiehet ovat, kuten koko 
henkilöstökin, kallisarvoinen kaupungin voimavara. 

Tulevaisuutta ajatellen johtamisen kehittämisessä voisi seuraavina 
vuosina kiinnittää vahvempaa huomiota kestävän kehityksen 
moninaisiin haasteiseen ja auttaa organisaatiota jakaa siihen liittyviä 
esimerkkejä ja hyviä toiminnan ja ihmisten johtamisen esimerkkejä. 
Pelkällä tiedolla ei pysty johtamaan muutosta, vaan tarvitaan 
ihmisten sekä heidän motivaatioiden, tunteiden ja osaamisen 
johtamista. Tähän saadaan syötettä kaupungin kestävän toiminnan 
tavoitteista.

• Strategialähtöisyys, tavoitteellisuus
• Yhteiset johtamisen kulmakivet – yhteinen arvopohja ja kulttuuri
• Jatkuva uudistuminen, johtamiskäytäntöjen soveltaminen ja oppiminen 

 
 

• Uusia kestävän kehityksen johtamisen tapoja
• Oppimisen näkökulman vahvistaminen
• Keskeneräisyyden sietämistä, voimavarojen huoltamista

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

FAKTALAATIKKO

Lisätietoa: hanna.saaristo@espoo.fi

Organisaatio tai yksilö ei ole johtamisen näkökulmasta 

koskaan valmis: johtaminen ei ole staattista vaan avoin, 

vuorovaikutteinen ja dynaaminen prosessi.
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MONIMUOTOINEN HENKILÖSTÖ 
KAUPUNGIN VOIMAVARANA

Espoon kaupungin periaatteena on, että kaupungin henkilöstörakenteen tulee yleisellä tasolla 
heijastella Espoon asukkaiden ja kaupungin asiakkaiden monimuotoista rakennetta. 

Tätä näkökulmaa henkilöstöresursoinnissa on edistetty luomalla 
erilaisia joustavia malleja, joilla on ollut mahdollista esimerkiksi 
rekrytoida uusia työntekijöitä normaalia hallinnollista menettelyä 
kevyemmällä tavalla. Juniorimallilla voidaan palkata määräajaksi 
opintojensa valmistumisvaiheessa olevia nuoria ja maahanmuuttajien 
rekrytointimallilla maahanmuuttajataustaisia henkilöitä koulutustaan 
vastaaviin määräaikaisiin tehtäviin. Seniorimallilla puolestaan tuetaan 
lähivuosina iän perusteella eläkkeellä jääviä pysymään pidempään 
töissä ja opastamaan nuorempia omalla osaamisellaan.

Kaupungin työyhteisöissä monimuotoisuutta edistävän 
henkilöstösuunnittelun näkökulma huomioidaan työyhteisöjen 
henkilöstörakennetta kehitettäessä. Näkökulma on tärkeä erilaisista 
ihmisistä koostuvien työyhteisöjen johtamisessa sekä henkilöstön 
yleisessä kehittämisessä. Tämä näkyy henkilöstökoulutuksessa 
ja yksittäisten työntekijöiden kehityssuunnitelmissa sekä koko 
henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpidossa. Monimuotoiset ja 
hyvinvoivat työyhteisöt tuottavat aiempaa asiakaslähtöisempiä 
palveluja espoolaisille. 
 
Lisätietoa: jere.kunnas@espoo.fi
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VALOISA TULEVAISUUS IHMISILLE JA YMPÄRISTÖLLE
- KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUS ESPOOSSA
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VALOISA TULEVAISUUS IHMISILLE 
JA YMPÄRISTÖLLE 
- KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
KASVATUS ESPOOSSA

Espoon kaupunki ohjaa ja kannustaa kaupungin kaikkia yhteisöjä kohti 
kestävää toimintaa. Varhaiskasvatuksella ja opetuksella on merkittävä 
rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kestävä kehitys on 
osa arvopohjaa kaikilla koulutuksen tasoilla Suomessa ja se läpäisee 
kaikki oppiaineet. Kestävän kehityksen kasvatukseen kuuluvat 
muun muassa tutkiminen, luova, systeeminen ja kriittinen ajattelu, 
osallistuminen ja vastuullinen vaikuttaminen. Tavoitteena on, että 
yksilöiden ja yhteisöjen arvot, tiedot ja taidot muuttuvat kestävän 
kehityksen mukaisiksi. 

YHDESSÄ YMPÄRISTÖN HYVÄKSI 

Ihmisenä kasvamisessa on keskeistä ymmärtää ihmisen riippuvaisuus 
ympäristöstä ja sen hyvinvoinnista. Kaikille lapsille tulee jo 
pienestä pitäen tarjota mahdollisuus hyvään luontosuhteeseen ja 
ympäristötaitojen kehittämiseen. 

Espoon varhaiskasvatuksessa hyödynnetään metsiä ja ulkotiloja. 
Esimerkiksi kaupungin muutamassa luontoryhmässä suurin 
osa päivästä vietetään ulkona. Lapset oppivat havainnoimaan 
ja huolehtimaan luonnosta yhdessä ja mielikuvitus ja luovuus 
pääsevät valloilleen. Laajemmassa kaupunkiviljelytoiminnassa 
lapset ja kasvattajat viljelevät yhdessä marjoja, kasviksia ja juureksia 
lavakauluksissa. Lapset huomaavat itse tehden ja tutkimalla, että 
hoivalla, työllä ja sinnikkyydellä saa puhdasta ruokaa läheltä. Taidot 
ovat levinneet perheisiin, kun osa vanhemmista on innostunut 
osallistumaan viljelytalkoisiin. 

Arjen valinnoilla, kuten liikkumistavoilla tai kierrättämisellä, on 
merkitystä ympäristön hyvinvoinnille. Koulujen kestävän kehityksen 
ryhmillä ja ohjelmilla on vähennetty esimerkiksi energiankäyttöä ja 
ruokahävikkiä. Kasvatusyhteisöjen ympäristökasvatusta tukee myös 
kaksi Espoossa sijaitsevaa luontokeskusta. 

Parhaimmissa kestävän kehityksen malleissa huomioidaan alueen 
erityispiirteet ja eri toimijat. Esimerkiksi Kaitaan koululla lähes 
80 yläkoululaista kitki biologian opettajan ohjaamina luonnon 
monimuotoisuutta haittaavat jättipalsamit koulun lähiympäristöstä 
ja innostui jatkaman urakkaa myös vapaa-ajallaan. Lukioiden 
maantieteen Yhteinen maailma -kurssilla opiskelijat ratkoivat 
yhdessä kaupunkisuunnittelijoiden kanssa paikallisia liikkumisen ja 
ruuantuotannon haasteita. Samalla opiskelijat oppivat YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteista ja vaikutuksista. 

Kaupungin päätöksellä myös oppimisympäristöjä on kehitetty 
ekologisemmiksi. Karhusuon koulu on Suomen ensimmäinen 
maalämpöön liitetty lainarakennus. 

Lisätietoa: riina.plosila@espoo.fi 

Muuttuva maailma pakottaa ihmiskuntaa ravistelemaan tapaansa ajatella ja elää. Kestävää 
kehitystä on kuvattu myös ihmiskunnan suurimmaksi oppimishaasteeksi. Kestävän 
kehityksen kasvatuksella kannustetaan ihmisiä aktiiviseen kansalaisuuteen ja kantamaan 
vastuuta maailman tulevaisuudesta. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii jatkuvaa, 
elämänmittaista oppimista ja yhteisiä tekoja.

Kestävä
kehitys on osa arvopohjaa 

kaikilla koulutuksen tasoilla 
Suomessa.

Opetuksella on
merkittävä rooli kestävän 

tulevaisuuden rakentamisessa. 
Parhaimmissa kestävän 

kehityksen malleissa 
huomioidaan alueen

erityispiirteet ja eri toimijat.
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YHDESSÄ IHMISTEN HYVÄKSI

Kestävän kehityksen kasvatuksen päämääränä on turvata 
nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet 
paikallisesti, alueellisesti ja globaalisti. Kouluissa on järjestetty 
esimerkiksi hyvinvointivälitunteja, joiden aikana koko kouluyhteisö 
on harjoitellut mindfulnessia tai joogaa. Yhteisen rentoutumisen 
jälkeen aikuiset ja lapset ovat jatkaneet päivää hymyssä suin. Eräässä 
lukiossa opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua personal trainer 
-valmennuskurssille ja yhdessä koulussa oppilaat järjestivät kerhon, 
jotta kaikille löytyisi kaveri. Empatian synnyttäminen on keskeinen 
osa kestävän kehityksen kasvatusta.

Moninaistuvassa yhteiskunnassa kulttuurien välisen viestinnän 
taidot ja ymmärrys ovat yhä keskeisempiä. Oppilaiden ja heidän 
perheidensä kielet ja kulttuurit on tuotu yhteen koulujen ja kotien 
yhteisillä tapahtumilla, joissa vanhemmat ja lapset ovat jakaneet 
tietoa omista perinteistään ja tavoistaan. Lukioiden Global 
Communications -kurssilla opiskelijat oppivat vuorovaikutustaitoja 
ja käsittelivät diplomatian murrosta ja eettistä viestintää kulttuurien 
välisen viestinnän ammattilaisten kanssa. 

Hyvät teot eivät rajoitu vain koulun väkeen, vaan tempauksilla 
kohdataan ja autetaan niin naapuruston kuin maailman ihmisiä. 
Koulut ovat muun muassa järjestäneet hyväntekeväisyystempauksia 
maailman konfliktialueiden hyväksi ja keränneet varoja koulujen 
omille kummilapsille globaalissa etelässä. 

NUORET MUUTOSVOIMANA

Tutkimusten mukaan suomalaiset nuoret kaipaavat enemmän eväitä 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Suomalaisen opetuksen keskeinen 
tehtävä on mahdollistaa kaikkien nuorten kasvu ihmisyyteen ja 
aktiiviseen, eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. 
Oppilaat voivat osallistua oppilas- ja opiskelijakuntatyöhön, koulujen 
johtokuntiin ja erilaisiin tiimeihin. Tärkeä foorumi Espoossa on lisäksi 
40-jäseninen nuorisovaltuusto, joka vaikuttaa nuoria koskeviin 
asioihin kaupungin päätöksenteossa. 

Formaalit vaikuttamisen paikat sopivat erityisen hyvin aktiivisille 
ja rohkeille lapsille ja nuorille. Yhteisöön kuulumisen, kuulluksi ja 
nähdyksi tulemisen tunne on kuitenkin tärkeä kaikille. Kyselyissä 
espoolaisnuorten kokemus ulkopuolisuudesta kouluyhteisössä on 
noussut huolenaiheeksi. Osallisuuden mahdollistaminen on siksi 
osa arjen kehittämistyötä kaupungin eri yksiköissä ja kumppaneilla. 
Tärkeitä toimijoita ovat päiväkotien ja koulujen lisäksi mm. kaupungin 
nuorisopalvelut, kirjastot, harrastustarjoajat ja yhdistykset. 
Nuorisopalvelut ovat kehittäneet esimerkiksi osallistuvaa budjetointia 
sekä tuki- ja ohjauspalveluja nuorten voimaannuttamiseksi. Toimivilla 
rakenteilla mahdollistetaan, että nuori kokemuksen ja toiminnan 
tasolla voi tuntea kuuluvansa yhteisöön ja voivansa vaikuttaa. 

Espoossa on hyviä kokemuksia Gutsy Go -toiminnasta, jossa 
oppilaat ohjaajien sparraamina ideoivat ja tekevät rauhantekoja 
lähiyhteisössään. Oppilaat ovat esimerkiksi järjestäneet ulkoilupäiviä 
oman lähialueen senioreille ja retkiä paikallisille kehitysvammaisille 
nuorille. Osa nuorista on toiminnan kautta ensimmäistä 
kertaa kokenut, voivansa vaikuttaa konkreettisesti omassa 
lähiympäristössään. Toiminta on myös osoittanut, minkälaisen 
voimavaran kahdeksasluokkalaiset muodostavat kaupungille.

Lisätietoa: riina.plosila@espoo.fi 

Suomalaisen opetuksen 
keskeinen tehtävä on 

mahdollistaa kaikkien nuorten 
kasvu ihmisyyteen ja
aktiiviseen, eettisesti 

vastuulliseen yhteiskunnan 
jäsenyyteen.
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Espoossa asukkaiden ja henkilöstön kestävän kehityksen osaamisen 
kehittämiseksi on tarjolla mobiilikoulutus, jonka suoritettuaan 
saa virtuaalisen kurssitodistuksen. Mobiilisovellus on espoolaisen 
yrityksen ja kaupungin yhdessä kehittämä. Lisäksi Espooseen 
on kehitetty yhteistyökumppaneiden kanssa mobiilisovelluksella 
toimiva MY2050 -elämyspeli, joka opettaa kiertotaloudesta ja 
ilmastonmuutoksesta. Pelin tarina johdattaa pelaajat tutustumaan 
ilmastonmuutoksen muokkaamaan tulevaisuuteen. Peli tarjoaa 
pelaajille tietoa ilmastonmuutoksesta yhteiskunnallisena ilmiönä 
mielenkiintoisessa uudenlaisessa muodossa sekä innostaa 
perehtymään ilmastonmuutokseen ja toimimaan sen hillitsemiseksi. 
Peli on tarjolla kaikille ja sopii erittäin hyvin opetuskäyttöön.

Kaupunki on yhdessä asukkaiden kanssa kehittänyt myös mm. 
terveysluontopolun paikalliseen metsään. Luontopolun rastipisteillä 
voi tehdä erilaisia tehtäviä, joiden tarkoituksena on edistää 
mielen hyvinvointia ja vahvistaa luonnon terveysvaikutuksia. 
Luontopolku lisää monien erilaisten käyttäjäryhmien osallisuutta ja 
mahdollisuuksia kokea luontoa. Asukkaat ovat myös käynnistäneet 
monenlaista omaehtoista toimintaa: rantojen siivoamista, roskien 
keräilyä juostessa eli ploggingia ja järjestäneet eri kulttuurien 
kohtaamisia. 

Myös sukupolvet kohtaavat: Rehevöitynyttä paikallista järveä 
on Hannusjärven suojeluyhdistyksen aloitteesta suojeltu alueen 
asukkaiden ja paikallisen lukiolaisten yhteistyönä. Pyydetyt kalat on 
yhdessä kehitysvammaisten toimintakeskuksen asukkaiden kanssa 
viety eläintarhan kuuteille ruuaksi. 

Lisätietoa: riina.plosila@espoo.fi 

KASVATTAJIEN VOIMAANNUTTAMINEN AVAIN 
ONNISTUMISELLE

Määrätietoinen johtaminen sekä kasvattajien ja opettajien hyvä 
osaaminen ovat edellytyksiä kestävän kehityksen kasvatuksen 
onnistumiselle. Opettajien tehtävänä on ohjata, kasvattaa ja tukea 
oppijoita. Espoossa opettajien osaaminen kehittyy räätälöityjen 
koulutusten lisäksi yhä enemmän arkityössä, jatkuvasti ja toisilta 
oppien. Opettajien keskuudessa on nimetty opetussuunnitelma-
agentit, jotka työskentelevät nimikkokoulujen kanssa kerran viikossa 
ja sparraavat peruskouluja kehittämään muun muassa keskeisiä 
kestävän kehityksen sisältöjä.

Vapaan sivistystyön puolella Espoon työväenopistot kehittävät 
henkilöstön ekososiaalisen sivistyksen osaamista, jotta opistojen 
tarjoamat koulutukset entistä paremmin vastaisivat kestävän 
kehityksen tavoitteita. Työväenopistojen toiminta tavoittaa 
merkittävän määrän espoolaisia. Hankkeessa järjestetään 
koulutuksia, kehitetään perehdytysmateriaalia ja tehdään 
kehittämiskäyntejä opistojen toimipisteisiin. 

YHTEISÖT MUKAAN

Kestävän kehityksen kasvatus on keskeinen osa jatkuvaa oppimista ja 
kaikkien yhteinen asia. Kestävän elämäntavan oppiminen ei tapahdu 
vain formaaleissa oppimisympäristöissä vaan kaikkialla. Asukkaat, 
yhteisöt, työpaikat, kirjastot tai museot – kaikkien tulee olla mukana. 

 Kestävän elämäntavan 
oppiminen ei tapahdu

vain formaaleissa 
oppimisympäristöissä vaan 

kaikkialla.
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Kuudesluokkalaiset ovat pitäneet Yrityskylä-kokemuksesta, ja 
palautteiden perusteella oli selvää, että koulut halusivat lisää 
tällaista työelämätoimintaa. Koulujen pyynnöstä kehitimme 
yhdeksäsluokkalaisille Yrityskylä-pelin, jossa yhdistyvät 
vuorovaikutus ja digitaalisuus. Pelin aikana nuoret muodostavat 
johtoryhmiä, johtavat oikeiden esimerkkiyritysten toimintaa ja 
kohtaavat erilaisia haasteita, joita yrityksen toimintavuoden aikana 
voi kansainvälisillä markkinoilla tulla vastaan. Yrityskylä-toimintaan 
osallistuu 65 % Suomen yhdeksäsluokkalaisista.

Yrityskylä-toimintaa koordinoi voittoa tavoittelematon yhdistys 
Talous ja nuoret TAT. Kansainvälisisissä yhteyksissä konseptista 
käytetään nimeä Me&MyCity.

Yrityskylä, joka tunnetaan kansainvälisissä yhteyksissä nimellä Me&MyCity, tarjoaa 
koululaisille innovatiivisen tavan tutustua työelämään, talouteen ja yhteiskuntaan. Olemme 
rakentaneet pienoisyhteiskunnan, jossa vuosittain 80 % Suomen kuudesluokkalaisista – myös 
kaikki Espoon koulujen oppilaat – toimivat kansalaisina, kuluttajina ja työntekijöinä. Olemme 
luoneet perusopetuksen opetussuunnitelmaan pohjautuvan, inspiroivan ympäristön, jossa 
nuoret pääsevät tutustumaan työelämään käytännön tasolla. Eikö olekin hienoa, että nuori 
saa ensimmäisen kokemuksensa työelämästä jo 12-vuotiaana? Terveyttä ja hyvinvointia: Fyysiset ja digitaaliset 

Yrityskylä-oppimisympäristöt on suunniteltu siten, 
että ne tukevat kaikkien koululaisten hyvinvointia. 
Terveydestä huolehtiminen on tärkeä osa 
työelämää. Yrityskylän terveysasemilla järjestetään 
terveystarkastuksia, joissa kuudesluokkalaiset 
keskustelevat työterveyshoitajan kanssa fyysisestä ja 
sosiaalisesta hyvinvoinnista. Koululaiset pääsevät myös 
näkemään, millaista on työ terveydenhuoltoalalla. 
Lisäksi koululaiset tutkivat alueen saastumista ja 
oppivat, mitä puhtaasta vedestä huolehtiminen 
tarkoittaa.

Sukupuolten tasa-arvo: Sukupuolten välillä 
on rakenteellisesti edelleen merkittäviä eroja 
koulutuspolun ja ammatinvalinnassa (Nuorten 
tulevaisuusraportti 2017). Haluamme, että jokaisella 
nuorella on mahdollisuus valita itseään kiinnostava 
ala. Yrityskylässä oppilaat saavat sukupuolesta 
riippumatta johtajuuskokemusta. Monet yritykset 
tekevät yhteistyötä kanssamme, koska ne haluavat 
kannustaa kaikkia taustasta riippumatta tutustumaan 
ennakkoluulottomasti eri toimialoihin.

Edullista ja puhdasta energiaa: Energia on keskeinen 
osa yhteiskuntaa, ja siksi koululaiset tutustuvat 
Yrityskylän pienoisyhteiskunnassa puhtaisiin 
energiaratkaisuihin. Kun nuoret johtavat yritystä, 
heidän on myös pohdittava, millaisia ratkaisuja pitää 
tehdä energian säästämiseksi.

Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua: Yrityskylässä 
jokainen koululainen saa ensimmäiset kokemuksensa 
työelämästä. Ensin pohditaan omia vahvuuksia ja 
mielenkiinnon kohteita, kirjoitetaan työhakemus 
ja mennään työhaastatteluun. Nuoret saavat 
mahdollisuuden tutustua eri aloihin. Samasta työstä 
maksetaan sama palkka, ja nuoret pääsevät myös 
keskustelemaan eri palkkatasoista. Yrityskylän 
oppimisympäristössä koululaisten työttömyysaste 
on 0 %. Yrityskylä tarjoaa myös vuosittain 
harjoittelumahdollisuuksia sadoille toiseen asteen ja 
korkeakoulujen opiskelijoille. Lisäksi Yrityskylä edistää 
turvallista oppimisympäristöä.

Hyvä koulutus: Yrityskylä on osallistava 
oppimisympäristö, jossa kaikilla osallistujilla on 
tärkeä rooli. Lukutaito ja matematiikan osaaminen 
on luonnollisesti huomioitu oppimiskonseptissa, sillä 
niitä tarvitaan työelämässä. Sekä oman talouden hoito 
että yrityksen pyörittäminen vaativat matematiikan 
perustaitoja. Oppimisympäristössä teknologia ja 
digitaaliset ratkaisut yhdistetään kasvokkaiseen 
vuorovaikutukseen ja ryhmätyöhön. Yrityskylä 
haluaa tarjota kaikille koululaisille positiivisia 
kokemuksia työelämästä ja siten estää koulunkäynnin 
keskeyttäminen.

Eriarvoisuuden vähentäminen: Yrityskylässä kaikki 
koululaiset saavat sosiaalisesta tai perhetaustastaan 
riippumatta mahdollisuuden tutustua valitsemaansa 
ammattiin. Opettajat osaavat koulutuksen ansiosta 
ottaa tämän huomioon, eivätkä he anna minkään estää 
nuorten ensimmäisiä työelämäkokemuksia.

Kestävät kaupungit ja yhteisöt: Yrityskylä on 
kiertotalouteen perustuva pienoisyhteiskunta, jossa 
raaka-aineet pidetään jätteiden lajittelun avulla 
kierrossa. Yrityskylässä myös minimoidaan seka- ja 
ruokajätteen määrä ja koulutetaan opettajia tämän 
aiheen tiimoilta.

Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto: 
Yrityskylässä neuvottelu- ja yhteistyötaidot ovat 
tärkeitä, koska ne ovat keskeisiä taitoja tulevaisuuden 
työelämässä.

Yhteistyö ja kumppanuus: Yrityskylä ei voisi toimia 
ilman yhteistyökumppaneita. Espoon kaupunki, muut 
kunnat ja lukuisat yritykset ovat tärkeitä kumppaneita. 
Otamme kumppaneidemme näkemykset tulevaisuuden 
työelämässä tarvittavista taidoista huomioon nuorille 
tarjottavassa Yrityskylä-oppimiskokemuksessa. 
Yrityskylä ja sen kumppanit haluavat tehdä 
yhteistyötä ekosysteeminä ja tarjota nuorille 
hyödyllisiä työelämäkokemuksia, jotka auttavat heitä 
tulevaisuudessa.

Vastuullista kuluttamista: .Yrityskylässä nuoret 
oppivat vastuullisesta kuluttamisesta. Tämä tarkoittaa 
sitä, että kannustamme heitä kuluttamaan mieluummin 
palveluita kuin tuotteita ja opetamme heitä 
tunnistamaan erilaisia tuotemerkintöjä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet Espoon Yrityskylässä
Haluamme kaikkien koululaisten olevan yritteliäitä ja vastuullisia 

yhteiskunnan jäseniä. Yrityskylä pohjautuu perusopetuksen 
opetussuunnitelmaan, joten oppimiskonseptissa otetaan huomioon YK:n 

kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvä sisältö. 

YRITYSKYLÄ

• Tutkimukset osoittavat että osallistuvien opiskelijoiden 
aiheeseen liittyvä tietomäärä kasvaa merkittävästi 

• Opettajat ovat tärkeitä mahdollistajia. Yksi 
päätavoitteista on pitää opettajat hyvin informoituina 
oppimistavoitteista ja sisällöistä. Motivoitunut ja 
sitoutunut opettaja vaikuttaa merkittävästi varsinkin 
ylempien vuosiluokkien opiskelijoiden tuloksiin 

• Haasteena on miten saada konsepti suosituksi 
myös esimerkiksi maahanmuuttajien, työttömien ja 
muiden koulujen ulkopuolelle jäävien kohderyhmien 
keskuudessa. Tähän on jo suunniteltu pilottiprojekteja

FAKTALAATIKKO

Lisätietoa: https://yrityskyla.fi/
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KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN 
STRATEGIA OHJAA OMNIAN 
TOIMINTAA

Omnia-koulutuskonserni on Suomen viidenneksi suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä, jossa opiskelee yhteensä 10 000 tutkintotavoitteista 
opiskelijaa. Omnia tarjoaa elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ammatillisesta ja aikuiskoulutuksesta täydennyskoulutuksiin, nuorten 
työpajatoimintaan, lukio-opintoihin ja vapaaseen sivistystyöhön. Omniassa unelmiaan toteuttaa: 7000 ammatillisen tutkinnon suorittajaa, 
1500 aikuislukio-opiskelijaa, 1600 henkilöstö- ja täydennyskoulutusopiskelijaa, 230 perusopetusopiskelijaa, 340 nuorten työpajalaista ja 350 
valmentavan koulutuksen opiskelijaa. Vapaan sivistystyön kursseilla Omniassa elämäänsä rikastuttaa vuosittain noin 22 500 eri ikäistä kursseilla 
kävijää; kursseja on tarjonnassa jopa 3 000. Omnia tarjoaa myös monipuolisia yrityspalveluita. Oppijoillamme on maailman tärkein tehtävä, tehdä 
unelmistaan totta.

Omnia on kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoinen 
ja laaja-alainen osaamisen ja oppimisen palveluyksikkö. 
Omnia-yhteisö koostuu kuntayhtymän opiskelijoista ja 
henkilökunnasta, Omnia-konsernin toimijoista ja asiakkaista, 
kumppaniyrityksistä ja -yhteisöistä, jäsenkuntien edustajista, alueen 
koulutusorganisaatioista sekä kansallisista ja kansainvälisistä 
verkostoista. Yhteisenä tavoitteena yhteisön toimijoilla on vahvistaa 
jokaisen asiakkaan edellytyksiä toteuttaa tulevaisuuden unelmiaan.

OMNIA TOIMII YHTEISÖNÄ KESTÄVÄSTI JA 
VASTUULLISESTI

Toiminta noudattaa kestävän tulevaisuuden tiekarttaa, joka ohjaa 
kestävälle tasolle vuoteen 2025 mennessä. YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteisiin perustuva tiekartta rakentuu neljästä läpileikkaavasta 
teemasta. Teemat ovat Hiilineutraali Omnia, Ihmisarvoinen 
Omnia, Kiertotalouden Omnia sekä Älykäs ja resurssiviisas Omnia. 
Teemat nostetaan vuorollaan toimintaa ohjaavaksi vuosittaiseksi 
painopisteeksi.

Lisätietoja: heidi.rajamaki-partanen@omnia.fi

Kestävä kehitys on arvo, joka toteutuu eri tasoisesti kaikessa Omnian toiminnassa. Omnia 
tähtää globaalin kestävyysongelman ratkaisemiseen yhdessä kumppaneiden kanssa ja 
toiminta perustuu yhteiseen tahtotilaan. 

Oppijoillamme on maailman 
tärkein tehtävä, tehdä 

unelmistaan totta.

68 69KETÄÄN EI JÄTETÄ KETÄÄN EI JÄTETÄ



KASVISRUOAN JA ITÄMERESTÄ 
KESTÄVÄSTI PYYDETYN KALAN 
KÄYTÖN LISÄÄMINEN 

KASVISRUOAN LISÄÄMINEN
 
Espoo Catering Oy:n tavoitteena on lisätä kasvisruoan osuutta 
ateriapalveluissa. Kasvisruokavaihtoehto on valittavissa kouluissa 
joka päivä. Kaikille yhteinen kasvisruokapäivä on joka viikko. 
Kasvisruokapäivänä on tarjolla kaksi eri kasvisruokaa, joista toinen on 
vegaaninen. 

Espoo Catering Oy on mukana valtakunnallisessa Kestävän 
kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa 2050:ssä. Tavoitteena on tehdä 
kasvisruokailua tunnetuksi ja suosituksi yhdessä asiakkaiden kanssa. 
Ilmastoystävällisen kasvisruoan tunnettavuuden ja maistuvuuden 
lisääminen on osa Espoo Cateringin vastuullisuustyötä. Lihan 
korvaamisella kasviproteiineilla vähennetään hiilijalanjälkeä ja 
lisätään luonnon kantokykyä.  

Espoo Catering Oy käyttää kasvisruoissa erilaisia proteiinilähteitä, 
kuten palkokasveja ja niistä valmistettuja tuotteita (tofu, 
härkäpapuvalmisteet), nyhtökauraa, seitania, quornia ja 
maitoproteiinivalmisteita. Espoo Catering on jatkanut niiden 
monipuolista käyttöä ja kehittänyt vuoden 2020 aikana asiakkaille 
sopivia uusia ja herkullisia kasvisruokia, joista mainittakoon 
seitankastike, chili con beanit, papucurry, punajuurisosekeitto, 
soijapyörykkäkastike ja pinaatti-pestopasta sekä vegaaniruokavalioon 
sopiva mausteinen linssi-lehtikaalikeitto. Kouluruokailussa on 
ollut mahdollista syödä vegaaniruokaa tammikuusta 2019 alkaen. 
Vegaaninen ateria on täysipainoinen ja se sisältää myös vegaanisen 
ruokajuoman. Kouluruokailun viikoittaisen kasvisruokapäivän toinen 
kasvisvaihtoehto on toteutettu vegaanisena syksystä 2019 alkaen.

Espoo Catering Oy järjestää kouluissa pop up -tapahtumia, joiden 
teemana on kasvis- ja kalaruoat. Kasvis pop up -tapahtumissa on 
annettu asiakkaille tietoa kasvisruokailusta, tunnistettu papuja ja 
järjestetty palkokasvien tunnistamistehtäviä.

Kaupungin Ilmasto-ohjelman toimenpideohjelmassa (2016-2020) ja SECAP:ssa (Sustainable 
Energy and Climate Action Plan) tavoitteeksi on mm. määritelty kasvispainotteisen ruoan, 
kotimaisten kasviperäisten tuotteiden ja kalan käytön lisääminen sekä lihan käytön 
vähentäminen kaupungin järjestämissä ateriapalveluissa 2019-2025.  Espoon kaupungin 
Itämeriohjelman (2019-2023) tavoitteena on myös lisätä kasvisruoan sekä Itämerestä 
kestävästi pyydetyn kalan osuutta ruokahankinnoissa. Espoo Catering Oy on huomioinut 
tavoitteet ja määrittänyt toimenpiteet oman toimintansa osalta.

Vuoden 2019 lopussa ja alkuvuonna 2020 järjestettiin ‘Ole fleksaaja’ 
-kasvisruokatempauksia kaikissa kouluravintoloissa. Kasvisruoka 
laitettiin lämpimän ruoan tarjoilulinjastoissa ensimmäisenä tarjolle ja 
sitä kannustettiin maistamaan. 

Ruokalistojen suunnittelun lähtökohta on monipuolinen, 
värikäs ja ravitsemukselliset tarpeet täyttävä sekä satokaudet 
huomioiva kokonaisuus. Huomioimme myös ruokalajien ja raaka-
aineiden vaihtelevuuden. Ruokalistojen suunnittelun perustana 
ovat riittävään ravintoaineiden ja sopivaan energiansaantiin 
ohjaavat ikäryhmäkohtaiset ravitsemussuositukset. Ne 
huomioidaan niin raaka-aineiden hankinnassa, ruokaohjeissa kuin 
ateriakokonaisuuksien suunnittelussa. Espoo Catering Oy välittää 
asiakkaille tietoa terveyttä edistävästä ruoasta sähköisesti ja 
erilaisissa tapahtumissa.

Lisätietoa: regina.ekroos@espoocatering.fi

Lapsille tarjotaan joka päivä 
ilmainen, terveellinen ja 

ravitseva ateria.
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RUOKAHÄVIKIN VÄHENTÄMINEN

Espoo Catering Oy:n yhtenä tulostavoitteena on ruokahävikin 
vähentäminen. Vähentämiselle asetetaan vuosittain tavoitteet ja 
määritellään toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ruokahävikki kuormittaa ympäristöä mm. aiheuttamalla 
kasvihuonepäästöjä. Valtava määrä raaka-aineita, energiaa, 
kuljetusten päästöjä ja tehtyä työtä valuu hukkaan, jos valmista
ruokaa heitetään pois.
 
Pitkäjänteisen, jo vuonna 2008 aloitetun työn tuloksena Espoo 
Catering Oy on vähentänyt ruokahävikkiä tasaisesti vuosittain. 
Vuonna 2019 hävikki väheni neljä prosenttia edellisvuodesta. 

Keittiöt seuraavat ruoan menekkiä päivittäin ja huomioivat 
muutokset toiminnassaan. Ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä 
ruokahävikin syntyminen. Keittiön toimenpiteillä ruokahävikin 
syntymiseen voidaan vaikuttaa tehokkaasti. Suurin osa hävikistä 
on tarjoiluhävikkiä eli tarjoilulinjastoon jäänyttä ruokaa. 
Elintarvikelainsäädäntö kieltää kertaalleen tarjolla olleen ruoan 
uudelleen tarjoilun, mikä asettaa haasteita hävikin vähentämiselle. 
Tarjoiluhävikkiä voidaan ehkäistä monin eri toimenpitein mm. 
keskittämällä tarjoilua tarjoilun lopussa.

Ylijäänyttä lounasruokaa myydään ylijääneen ruoan 
myyntisovellusten avulla ja Espoo Catering Oy on laajentanut 
sovellusten käyttöä vuosittain. Espoo Catering Oy lahjoittaa 
ylijäänyttä lounasruokaa One Way Mission -säätiölle. Säätiö noutaa 
ylijääneen ruoan toimipisteistä ja hyödyntää sen toiminnassaan. 

Keittiöiden ruokajätemäärää seurataan keskitetysti. Espoo Catering 
Oy toteuttaa ruokajäteseurantaviikkoja, joiden aikana keittiöt 
punnitsevat ja kirjaavat syntyneen biojätemäärän. Kehitystrendiä 
seurataan ja biojätemäärää verrataan edellisvuoteen.

Espoo Catering Oy osallistuu syksyisin järjestettävään 
valtakunnalliseen Hävikkiviikkoon. Teemaviikon aikana keittiöt 
järjestävät yhteistyössä asiakkaiden kanssa tapahtumia, kuten 
esimerkiksi Syö lautanen tyhjäksi -tempaus, joissa kannustetaan 
hävikin vähentämiseen. Hävikkiviikolla seurataan keskitetysti 
ruokahävikin määrää punnitsemalla biojätteeseen menevät tuotteet. 

Espoo Catering on ottanut käyttöön Biovaa’at, joiden avulla 
visualisoidaan asiakkaalle lautastähteen määrä. Biovaaka antaa 
välittömän palautteen biojätemäärästä ja kannustaa ruokailijoita 
lautastähteen vähentämiseen.

Lisätietoa: johanna.andsten@espoocatering.fi

Kaupungin Ilmasto-ohjelman toimenpideohjelmassa (2016-2020) tavoitteeksi on 
määritelty ruoasta syntyvien ilmastovaikutusten vähentäminen. Espoo Catering Oy on 
huomioinut tavoitteet ja määrittänyt toimenpiteet oman toimintansa osalta. 

Uusien innovatiivisten 

toimintatapojen 

ansiosta ruokahävikin 

määrä on pienentynyt 

systemaattisesti viimeisen 

kymmenen vuoden aikana.
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OSALLISTAVA KAUPUNKI 
MAHDOLLISTAA KULTTUURIN 
KAIKILLE, KAIKILTA JA KAIKKIEN 
KANSSA

Taide ja kulttuuri rakentavat osallistavaa kaupunkia. Taide ja kulttuuri 
voimaannuttavat, yhdistävät ja luovat osaamista. Taide ja kulttuuri 
tukevat luovuutta ja tarjoavat vaihtoehtoisia viitekehyksiä ja tapoja 
selvitä vaikeista asioista. Oikeudessa kulttuuriin ei ole kysymys vain 
siitä, kuka saa kuluttaa kulttuuria, tehdä sitä tai omistaa sen, tai mitä 
pidetään todellisena kulttuurina. Siinä luodaan myös yhteiskuntaa, 
jossa jokainen tuntee itsensä tärkeäksi, ja jossa on elämässä 
mahdollisuuksia. 

KAIKUKORTTI – YHDENVERTAISET 
MAHDOLLISUUDET KOKEA KULTTUURIA

Kulttuuri kuuluu kaikille, mutta kaikkien ei ole taloudellisesti 
mahdollista käyttää kulttuuripalveluita. Kaikukortti mahdollistaa 
vaikeassa taloudellisessa asemassa oleville ilmaisen pääsyn 
kulttuuripalvelujen pariin. Näitä ovat muun muassa konsertit, museot 
ja teatterit. Kortin käyttäjiin kuuluu muun muassa työttömiä, sosiaali- 
ja terveyspalvelujen asiakkaita ja mielenterveysongelmista kärsiviä 
henkilöitä. Jotta voitaisiin tavoittaa mahdollisimman monta asukasta, 
kortteja jakavat sekä kaupungin sote-toimijat että paikalliset järjestöt 
ja seurakunnat. 

Kaikukortti mahdollistaa yhdenvertaisen pääsyn kulttuurin pariin 
ja kulttuuritiloihin. Se luo käyttäjilleen tunteen siitä, että he ovat 
yhdenvertainen osa yhteiskuntaa.  Asukaspalautteen perusteella 
jo kortin pitäminen taskussa ja tietoisuus sen tarjoamista 
mahdollisuuksista luo hyvinvointia – vaikka kortin kantaja ei olisi vielä 
edes käyttänyt korttia. 

Kaikukortti kutsuu myös kaupungin kulttuuriverkostoa toimimaan 
koko yhteiskunnan hyväksi ja avaamaan ovensa kulttuuria 
tarvitseville. Lähes kaikki kaupungin omistamat kulttuuritoimijat 
sekä kaupungin tukea saavat toimijat ovat osa Kaikukortti-verkostoa. 
Ne eivät saa rahallista korvausta käyttäjäkapasiteetin varaamisesta 
Kaikukortti-asiakkaille. Palvelu myös rikastuttaa sosiaali-, 
terveydenhuolto- ja kulttuuritoimialojen välistä dialogia.
Kaikukortti-palvelun on kehittänyt opetus- ja kulttuuriministeriön 
tukema Kulttuuria kaikille -palvelu. Espoo oli ensimmäinen 
korttia pilotoinut kaupunki vuonna 2015, minkä jälkeen kortti on 
muodostunut Espoossa pysyväksi palveluksi, ja se on levinnyt myös 
muihin Suomen kaupunkeihin. 

“Pienituloisena joutuu helposti ulkopuolelle niissä asioissa, jotka 
eivät ole selviytymisen kannalta välttämättömiä. Elämästä katoaa 

keveys, ja mahdollisuudet menevät ohi. Olo on kuin toisen luokan 
kansalaisella. Kulttuuripalvelujen pariin pääsy antaa mahdollisuuden 
elää ja tuntea yhteenkuuluvuutta.” – Kaikukortin käyttäjä.

TAIDE JA KULTTUURI KUULUVAT KAIKILLE 
LAPSILLE

Lapsilla on oikeus osallistua täysivaltaisesti kulttuuri- ja taide-
elämään (YK:n lasten oikeuksien julistus). Espoon kulttuuripalvelut 
pyrkivät tavoittamaan lapsia ja perheitä monin eri tavoin. 
Kulttuurineuvolassa paikalliset kulttuuritoimijat esittelevät 
toimintaansa säännöllisesti perheille neuvoloissa. Vuonna 2019 
Espoon kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta päätti tarjota kaikille 
odottaville vanhemmille ilmaisen pääsyn säännöllisiin konsertteihin, 
jotta lapset voisivat kokea musiikin positiivisen vaikutuksen jo 
ennen syntymäänsä. Näille lapsille järjestetään ilmaiskonsertteja 
kolmevuotiaaksi asti.

Kulttuurikurkkaus-ohjelmaa pilotoitiin vuosina 2017–2018 ja se otettiin 
laajempaan käyttöön 2019. Siinä taiteen ja kulttuurin ammattilaiset 
vierailevat päiväkodeissa esiintymässä tai ohjaamassa lapsille 
suunniteltuja sisältöjä. Ammattilaiset myös kouluttavat henkilökuntaa 
hyödyntämään taidetta varhaiskasvatuksessa. Kulttuuritietämys 
ja -ilmaisu sekä monilukutaito ovat Suomessa olennainen osa 
oppimispolkua ja opetussuunnitelmia. Varhaiskasvatussuunnitelma 
painottaa leikkiä, luovuutta, vuorovaikutusta, hyvinvointia ja 
oppimisen iloa. 

Kulttuurikurkkaukset tukevat luovuutta, innovaatiota ja osallistumista 
jo lapsuudesta asti. Lapset oppivat tulevaisuudessa tarvittavia 
tietoja ja taitoja, esimerkiksi luovuutta tai arvostusta kulttuurista 
monimuotoisuutta kohtaan. Kulttuurikurkkauksen kautta tavallista 
useammat lapset pääsevät kulttuurin pariin, perhetilanteeseen tai 
päiväkodin kulttuuriretkien järjestämismahdollisuuksiin katsomatta. 
Kulttuurikurkkaukset vaikuttavat laajasti. Ohjelma kattaa 175 Espoon 
kunnallista päiväkotia. Yhteensä 25 taide- ja kulttuuritoimijaa 
tuottaa sisältöä, jonka aiheet vaihtelevat tanssista, sirkuksesta ja 
valotaiteesta luontoon, kulttuurihistoriaan ja tarinankerrontaan.

Järjestelmällinen lähestymistapa kulttuuritoimijoiden ja 
kasvatuksen ja koulutuksen väliseen yhteistyöhön jatkuu Espoon 
perusopetuksessa: kulttuuri- ja liikuntapolku KULPS tarjoaa oppilaille 
mahdollisuuden vierailla paikallisissa kulttuuri- ja liikuntatiloissa 
opetussuunnitelman mukaisesti. 

Kasvava eriarvoisuus on yksi maailman kaupunkien suurimmista haasteista. Espoo torjuu 
eriarvoisuutta ehkäisevän ja yhteisen toiminnan kautta. Tarjolla on laajasti palveluita, joiden 
tavoitteena on mahdollistaa hyvä elämä asukkaille.

Lisätietoa: katja.koskela@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Kulttuuri kaikille, kaikilta ja kaikkien kanssa vähentää 
eriarvoisuutta ja saa asukkaat kukoistamaan. Kulttuurilla 
on erityinen kyky osallistaa, voimaannuttaa ja tarjota uusia 
kehyksiä ajattelulle ja toiminnalle

• Monialainen usean sidosryhmän yhteistyö rakentaa 
luottamusta ja ymmärrystä

• Kulttuuri- ja taidekasvatus edistää luovuutta, innovaatiota 
ja kestäviä elämäntaitoja 
 
 

• Taloudellisten esteiden purkaminen ei riitä. Jos ihmisellä 
ei ole koskaan ollut mitään, miten hän voi tietää tarjolla 
olevista mahdollisuuksista? On korostettava sitä, miten 
asukkaita kannustetaan ja voimaannutetaan osallistumaan 
kulttuuriin 

• Pääsy tiedon pariin. Kaikilla ei ole taitoja tai mahdollisuutta 
käyttää digialustoja tai etsiä mahdollisuuksia.
Monimuotoinen kaupunki tarvitsee monimuotoisia dialogin 
edistämisen ja tiedon jakamisen tapoja

• Skaalaus. Miten siirrytään pilotista laajaan toimintaan?

MIKÄ ON TOIMINUT 

 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ 
 
 

ESPOO-PÄIVÄNÄ KIRJOITETAAN KAUPUNGIN 
DNA:TA 

Espoo-päivä on Espoon suurin yhteisöllinen tapahtuma. Elävä 
tapahtuma ulottuu kaikkiin viiteen kaupunkikeskukseen, kutsuu kaikki 
mukaan ja kannustaa asukkaita tekemään ja luomaan kulttuuria 
omalla asuinalueellaan. Kaupunki toimii välittäjänä sekä koordinoi ja 
tarjoaa markkinointiapua, verkostoja ja avustuksia. Espoo-päivä on 
laajentunut voimakkaasti viime vuosina: nykyään ympäri kaupunkia 
järjestetään satoja suurempia ja pienempiä tapahtumia. 

Tapahtuma keskittyy vahvasti Espoon historiaan ja 
kulttuuriperintöön: Espoo-päivä järjestetään elokuun viimeisenä 
lauantaina Espooseen perustetun kuninkaankartanon muistopäivänä. 
Kartano perustettiin Kustaa Vaasan käskystä 27.8.1556. Vaikka 
alueella on ollut asutusta noin 8 000 vuoden ajan, Espoo sai 
kaupungin aseman vasta 1970-luvulla. Siitä tuli Suomen toiseksi 
suurin kaupunki 90-luvun alussa. Yhdistettynä kaupungin sijaintiin, 
hajautettuun kaupunkirakenteeseen ja nopeaan kasvuun korkean 
nettomuuttoasteen ansiosta tämä tarkoittaa, että Espoo on 
pohtinut ja muokannut identiteettiään ehkä perinteisiä kaupunkeja 
enemmän. Miltä Espoon kaltainen kaupunki näyttää ja tuntuu nyt ja 
tulevaisuudessa? 

Kulttuuri ja kulttuuriperintö ovat kaupungin DNA – se jokin, mikä 
tekee kaupungista tunnistettavan ja autenttisen (KulttuuriEspoo 
2030). Espoo-päivän kaltainen yhteisöllinen tapahtuma, joka 
tavoittaa kaikki kaupunginosat ja kutsuu jokaisen osallistumaan, on 
olennainen osa kaupungin identiteetin rakentamista ja yhteishengen 
ja elinvoiman ylläpitämistä. Espoo-päivänä kaikki pääsevät 
käyttämään kaupunkitilaa. Se kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen 
ja vaalii paikallisten toimijoiden yhteistyötä. 
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ESPOON KAUPUNGINKIRJASTO 
– PARAS PALVELU HETI 
VESIJOHTOVEDEN JÄLKEEN

KIRJASTOT OVAT KAUPUNGINOSIEN ANKKUREITA

Espoon kaupunginkirjaston palvelut ovat osa arkea. Kirjastoverkko 
koostuu 18 kirjastosta, kahdesta kirjastoautosta ja ilmaisesta 
kotiinkuljetuspalvelusta asiakkaille, jotka eivät itse pääse kirjastoon. 
Suuremmat kirjastot ovat avoinna viikon jokaisena päivänä. Ne 
sijaitsevat ostoskeskuksissa tasapainoillen kaupallisen ja julkisen 
tilan välillä. Pienemmät kirjastot sijaitsevat lähiöissä. Useimmat 
niistä toimivat myös itsepalvelukirjastoina: asiakkaat voivat asioida 
kirjastoissa myös henkilökunnan työaikojen ulkopuolella, mikä on 
kaksinkertaistanut kirjastojen aukioloajat viime vuosina. 

Usean kaupunginosan kaupungissa laaja kirjastoverkko ei ainoastaan 
tarjoa yhdenvertaista palvelua, vaan myös tukee yhteisöllisyyttä. 
Sellon kirjasto avasi ovensa vuoden 2019 joulunpyhinä. Joulunaikaan 
kaikki sulkeutuu, mutta suinkaan kaikki eivät vietä joulunpyhiä, ja osa 
ihmisistä tuntee olonsa yksinäiseksi. 

Toinen esimerkki kirjaston yhteisöllisyyden voimasta on 
kirjastoperheen uusin tulokas, Otaniemen kirjasto, joka sijaitsee 
uudessa Otaniemen lukiossa. Kirjasto avattiin 2019 vastauksena 
opiskelijoiden toiveisiin. He halusivat kouluunsa avoimen julkisen 
kirjaston, jota voisivat käyttää muutkin kuin opiskelijat. Opiskelijat 
ovat ottaneet aktiivisen roolin uudessa itsepalvelukirjastossa. He 
osallistuivat kirjaston suunnitteluun ja aina maanantaisin he auttavat 
kirjaston asiakkaita matematiikkaan ja luonnontieteisiin liittyvissä 
asioissa. 

OSALLISUUDEN VOIMAA

Kirjasto on kaikille avoin ja turvallinen tila. Ihmisten on tunnettava 
itsensä tervetulleiksi ja hyväksytyiksi juuri sellaisina kuin ovat. 
Espoon kaupunginkirjasto on aina avoin asiakkaiden ehdotuksille, oli 
kysymys sitten tanssien tai robottityöpajan järjestämisestä. Kokemus 
osoittaa, että asiakkaiden omistajuuden tunne vahvistuu, kun he 
pääsevät osallistumaan kirjaston toiminnan suunnitteluun.
Espoon kaupunginkirjasto on kehittänyt toiminnallisia osastoja 
lapsilla ja nuorille – leikkiin tai vain kaverien tapaamiseen. 
Kirjastoautot käyvät vastaanottokeskuksissa turvapaikanhakijoiden 
luona ja tukevat suomen oppimista tai auttavat viranomaisten kanssa 
asioinnissa. Sateenkaarihyllyjen, sukupuolineutraalien wc-tilojen ja 
asiakasrekisterin moninaisten sukupuolikategorioiden avulla kirjasto 

ilmaisee, että sukupuolivähemmistöt ovat tervetulleita. Kirjasto 
vierailee saattohoitopotilaiden luona ja lukee romaaneja heidän 
kanssaan. Aloittelijoiden ukulele-musiikkityöpajat ovat olleet niin 
suosittuja, että niistä on syntynyt yhtye. Ukulele-yhtye on jakanut 
musiikin iloa myös hoitokodeissa. 

AIKAMME ILMIÖIHIN VASTATAAN KOKEILUJEN 
KAUTTA

Edistystä tai uusia palveluita ei saada aikaiseksi, jos työkulttuuri 
ei ole avoin nopeille kokeiluille tai epäonnistumisille. Muutamia 
vuosia sitten Espoon kaupunginkirjasto aloitti pajojen kehittämisen 
vastauksena asiakkaan kommenttiin: ”Eikö olisi hienoa, jos kirjastossa 
olisi 3D-tulostin ja ihmiset voisivat kokeilla sitä täällä?” 

Pajoissa on nyt 3D-tulostimet ja -skannerit, puutyökalut, ompelu- ja 
kirjontakoneet, vinyylileikkurit ja laitteet kaikenmuotoisten (musiikki, 
kuvat, filmit) kotiarkistojen digitointiin. Joissakin kirjastoissa on myös 
musiikkistudioita äänitystä varten. 

Kirjaston ei tarvitse olla asiantuntija kaikessa, mitä se 
tarjoaa asiakkailleen. Uudet asiakkaat saavat opastuksen 
työskentelymenetelmiin, minkä jälkeen he opettavat toisiaan – ja 
henkilökuntaa. Tulevaisuuspainotteisia työpajoja järjestetään 
uusien toimintatapojen löytämiseksi tai vastauksena aikamme 
ilmiöihin. Tämän ansiosta pajoissa voidaan käyttää kokeellisia 
ohjelmistoja virtuaalitodellisuuden testaamiseen, ja erityisryhmät, 
kuten autismikirjolla olevat lapset ja hoitokotien asukkaat, pääsevät 
paijaamaan robottihyljettä. 

Yksi kirjaston suurimmista haasteita on tukea heitä, jotka ovat 
vaarassa jäädä sivuun digitaalisesta kehityksestä. Selvitäkseen tästä 
haasteesta kirjasto on siirtänyt henkilökunnan ammatti-identiteetin 
painopistettä kohti pedagogisia taitoja. Kirjasto tekee myös 
yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin 
kanssa.

LUKUTAITOA UNOHTAMATTA

Kirjastojen kokoelmat ovat monipuolisia ja monikielisiä. Niitä 
kehitetään jatkuvasti asiakkaiden toiveisiin vastaamiseksi. Helmet-
verkkopalvelun kautta asiakkaat voivat varata kirjoja kaikista 
pääkaupunkiseudun kirjastoista omaan lähikirjastoonsa. 

Kirjastopedagogit tekevät tiivistä yhteistyötä koulujen, päiväkotien ja 
muiden instituutioiden kanssa lukemisen ja oppimisen edistämiseksi. 
Facebookissa julkaistaan vuosittain lukuhaasteita lapsille ja aikuisille. 
Kymmenet tuhannet ovat osallistuneet haasteisiin ympäri Suomen ja 
päätyneet juttelemaan muiden kirjallisuuden ystävien kanssa. Espoon 
kaupunginkirjasto otti myös ensimmäisenä käyttöön lukukoirat: 
lukemisen vaikeuksista kärsivät lapset voivat harjoitella ääneen 
lukemista koirien kanssa. Koirat kuuntelevat lasta tyytyväisinä 
eivätkä välitä, vaikka lukijalle tulisi virheitä tai lukeminen olisi hidasta.

Lisätietoa: jaana.tyrni@espoo.fi

Kirjastoilla on keskeinen rooli ajassa, jossa polarisaatio, harhaanjohtavan tiedon määrä 
ja tietokuilut kasvavat. Suomessa kirjastojen tehtävänä on edistää yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia kulttuurissa, elinikäisessä oppimisessa, aktiivisessa kansalaisuudessa ja 
demokratiassa. Kirjastot ovat ilmaisia ja avoinna kaikille ja niiden toiminta on turvattu lailla.  

Espoon kaupunginkirjaston ajattelutapa, toimipaikat ja yhteisölliset ohjelmat takaavat, että Espoon kirjastot tavoittavat lähes jokaisen asukkaan 
sydämen ja mielen. Espoon asukkaista 80 prosenttia kävi kirjastossa viime vuoden aikana. Asukaskyselyissä kirjaston ohittaa vain vesijohtovesi – 
kirjasto on siis Espoon toiseksi arvostetuin julkinen palvelu. 

Espoon kaupungin 
kirjasto voitti vuoden 

2019 kirjastopalkinnon. 
Tuomareiden mukaan se 

oli: “erinomainen esimerkki 
avoimista ja innovatiivisista 

palveluista kaikille”.

“
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LIIKKUMALLA VOITTAVAT KAIKKI

Säännöllinen liikkuminen vahvistaa terveyttä, virkistää mieltä ja parantaa oppimiskykyä. 
WHO:n mukaan yli neljännes maailman aikuisväestöstä liikkuu liian vähän ja valtaosa 
maailman teini-ikäisten terveydestä on uhattuna liikkumattomuuden takia. Fyysisesti 
aktiivinen elämäntyyli on yhä ajankohtaisempi aihe myös koska väestö ikääntyy. 

Kaupunkien teot aktiiviseen elämäntapaan kannustamisessa ja 
liikkumisen mahdollistamisessa ovat ratkaisevia. Espoon tavoitteena 
on, että lähiliikkuminen on jokaisen ulottuvilla. Lähtökohdat ovat 
hyvät: Lähes 70 % espoolaisista asuu alle puolen kilometrin päässä 
viheralueesta. Merellinen sijainti, yli tuhat liikunta- ja ulkoilupaikkaa, 
kehittyvä kevyen liikenteen verkko ja latuverkko houkuttelevat arjen 
liikkumiseen. Kaupungin omat liikuntapalvelut ja 400 liikuntaseuraa 
mahdollistavat laajan liikuntatarjonnan eri kohderyhmille. Espoo 
tarjoaa liikuntaneuvontaa yhteistyössä terveyspalvelujen kanssa 
ja räätälöi palveluja erityisryhmille. Palvelujen oikealla ja oikea-
aikaisella kohdentamisella asukkaita innostetaan huolehtimaan 
hyvinvoinnistaan. Kaupunki voi hyvin, kun sen asukas voi hyvin.

LIIKKUVA ELÄMÄNTAPA KAIKILLE LAPSILLE JA 
NUORILLE

Aktiiviseen elämäntapaan kasvetaan jo pienestä pitäen, mutta 
liikkumiseen innostavat mahdollisuudet eivät ulotu kaikille lapsille 
ja nuorille. Espoossa joka viides yläkoululainen kokee kiinnostavat 

harrastukset liian kalliina. Espoo on siksi luonut harrastuspolun, 
jonka varrella kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus löytää 
itselleen sopiva tapa liikkua. 

2-18-vuotiaille on kaupungin ja seurojen yhteistyönä tarjolla 
maksuttomia ikäryhmäkerhoja, joissa pääsee kokeilemaan eri lajeja, 
pääosin koulupäivän jälkeen. Valikoimaan kuuluu myös perheliikuntaa 
viikonloppuisin ja räätälöidyt kerhot nk. drop out -nuorille, jotka ovat 
luopuneet tavoitteellisesta harrastamisesta. 

Harmillisen usein pienenä aloitettu harrastus saa herkässä 
murrosiässä jäädä. Kaupunki ja seurat ovat yhdistäneet voimansa 
yläkoulujen kanssa. Joka keskiviikko espoolaiset yläkoulut päättyvät 
klo 14.30 ja nuorille tarjotaan maksutonta harrastamista heti 
koulupäivän jälkeen. Mieluisaa tekemistä hakevat nuoret pääsevät 
keskiviikkoryhmissä kokeilemaan harrastuksia ilman pitkäaikaista 
sitoutumista. Tavoitteellisesti harrastavia kannustetaan sosiaalisen 
verkoston ylläpitämiseen vakioharrastuksen ulkopuolisten kavereiden 
kanssa ja luodaan mahdollisuus yhden arki-illan rauhoittamiseen. 

Toimintaa on ympäri Espoota 20 lajissa jääkiekosta uintiin ja 
miekkailusta itsepuolustukseen. Harrastusiltapäivät ovat seurojen 
ammattitaitoisten valmentajien vetämiä, joissa osallistujat ovat 
vakuutettuja. Toimintaa ollaan laajentamassa alakoulujen viimeisille 
luokille. Lisäksi alaluokille on suunnitteilla kaikille avoimia ryhmiä 
ja päiväkoteihin Kuperkeikka-ryhmät, joissa lapset kerran viikossa 
oppivat motorisia taitoja ammattilaisten ohjauksessa. 

Vain vähän liikuntaa harrastavien osuus on kymmenessä vuodessa 
pienentynyt ja suuri osa lapsista ja nuorista Espoossa harrastavaa 
säännöllisesti. Vuonna 2019 92 % 4-5-luokkalaisista ja 97 % 
yläkoululaisista kertoi harrastavansa vähintään kerran viikossa. 92 % 
toisen asteen ammatillisista opiskelijoista ja 98 % lukiolaisista kertoi 
harrastavansa vähintään kerran viikossa.

SENIORIT LIIKKEELLE

Vuonna 2030 Espoossa asuu puolitoista kertaa enemmän 65 
ikävuoden ylittäneitä kuin lapsia. Väestön ikääntymiseen vastataan 
Espoossa muun muassa liikunnan voimin. Liikkuminen hidastaa 
vanhenemisen tuomia muutoksia, vahvistaa mielen hyvinvointia 
ja tarjoaa mahdollisuuksia tavata muita ihmisiä. Liikkuminen on 
ikääntyville ihmisille elinehto.

Laajan liikuntavalikoiman lisäksi Espoossa on kehitetty 68+ 
Sporttiranneke. Ranneke antaa kaikille 68 vuotta täyttäneille 
mahdollisuuden maksuttomaan liikkumiseen ja aktiiviseen 
elämäntapaan. Rannekkeella voi käyttää Espoon kaupungin 
uimahalleja ja kuntosaleja sekä osallistua ohjattuun seniori- ja 
erityisryhmäliikuntaan. Aikuinen avustaja tai täysi-ikäinen ystävä 
pääsee maksutta mukaan uimahallille ja kuntosalille. Lisäksi 
rannekkeella voi käyttää saaristoveneliikennettä, jonne myös saa 
ottaa seuraksi täysi-ikäisen ystävän maksutta.

Kotona asuvien ikäihmisten, jotka eivät vielä ole liikuntapalveluiden 
piirissä, tavoittamista ollaan tehostamassa. Lisäksi ohjattua 
ulkoliikuntaa ja sukupolvien välistä yhdessä liikkumista on 
suunnitelmissa lisätä.  

Lisätietoa: markku.sistonen@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Kaikille avoimet liikuntapalvelut lisäävät kaupunkilaisten 
hyvinvointia 

• Palvelut vähentävät eriarvoisuutta. Toiminta on kaikille 
avointa ja maksutonta 

• Nuoret pääsevät muotoilemaan itselleen sopivaa 
tekemistä 
 
 

• Poikkihallinnollisen yhteistyön rakenteet
• Kohderyhmien tavoittaminen
• Nuorten harrastustoiminnan laajentaminen (tilojen 

puute)

MIKÄ ON TOIMINUT  
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ
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E-URHEILU – MAHDOLLISESTI 
TASA-ARVOISIN HARRASTUS 
MAAILMASSA
 

Vuoden 2020 Pelaajabarometrin mukaan yli 65 % 10-29-vuotiaista 
suomalaisista pelaa videopelejä ainakin kerran viikossa. Saman 
tutkimuksen mukaan 10-19-vuotiaista nuorista 5,1 % pelaa videopelejä 
e-urheilumielessä. Pelaaminen ja e-urheilu ovat normaali osa monen 
espoolaisen elämää. Pelaaminen ja e-urheilu kasvavat uskomattoman 
nopealla tahdilla, mutta kaupungit ja kunnat ovat olleet hitaita tai 
haluttomia reagoimaan. 

Mikäli haluamme hyödyntää e-urheilua ja pelaamista työkaluna 
nuorten ja nuorten aikuisten tavoittamiseksi, meidän täytyy olla 
kiinnostuneita nuorten harrastuksista ja olla avoimia uudenlaiselle 
urheilulle. Pelaaminen ja e-urheilu ovat jo pitkään olleet osa nuorten 
ja nuorten aikuisten kulttuuria eri tavoin. Jokaisella on ollut Angry 
Birds puhelimessa ja jokainen tietää nuoren, joka pelaa Fortniteä. 
Ilmiö on synnyttänyt myös isoja tapahtumia LAN-tapahtumien 
ja e-urheilutapahtumien muodossa, kuten Assembly ja Arctic 
Invitational. 

Ilmiön pelkääminen ja sivuuttaminen ei ole kestävää, vaan on 
ensiarvoisen tärkeää tunnistaa ja ymmärtää, mistä on kyse. Mikäli 
emme ymmärrä ja näe miten ilmiö vaikuttaa Espoon asukkaisiin, 
emme voi myöskään hyödyntää sitä oppimisen, hyvinvoinnin ja tasa-
arvon lisäämiseksi.

KAUPUNKI EI VOI YKSIN TOIMIMALLA 
HYÖDYNTÄÄ E-URHEILUA TEHOKKAASTI

Meidän täytyy rohkeasti tehdä yhteistyötä yritysten ja 
kolmannen sektorin toimijoiden, kuten urheiluseurojen ja 
e-urheiluorganisaatioiden kanssa. Espoo on luomassa vahvoja 
suhteita alueella toimiviin e-urheiluorganisaatioihin ja toimijoihin, 
jotta voimme yhdessä luoda e-urheilulla tulevaisuuden Espoossa. 
Yhdessä voimme lähteä rakentamaan e-urheilun tarvitsemaa 
infrastruktuuria, kuten ammattimaisempia ja laadukkaita 
harjoittelutiloja, sekä tuoda pelaamista ja e-urheilua vahvemmin 
esille eri tilanteissa. Meidän täytyy samalla tunnistaa pelaamisen 
ja e-urheilun ekosysteemi ja eri toimijoiden, kuten pelivalmistajien, 
yritysten ja kolmannen sektorin roolit kokonaisuudessaan sekä 
ylläpitää niihin hyviä suhteita.

E-URHEILU HAASTAA ARVOMAAILMAAMME JA 
KÄSITYSTÄMME HARRASTAMISESTA

Monet vanhemmat pitävät nuorten peli- ja e-urheilun harrastamista 
turhana, mutta harrastamisen digitalisoituessa tästä on tulossa 
uusi normi. E-urheilusta voi syntyä suurin urheilumuoto, mitä 
olemme koskaan todistaneet. E-urheilu ei syrji, sillä e-urheilussa mm. 
sukupuolella tai fyysisillä ominaisuuksilla ei ole väliä. Peliteollisuus on 

jo nyt rahassa mitattuna suurin viihteen muoto, päihittäen elokuva- 
ja musiikkiteollisuuden. Iso osa nuorista ja nuorista aikuisista pelaa 
pelejä ja on kiinnostunut e-urheilusta. 

E-urheilu tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa tämä laaja joukko ja 
olla mukana heidän kasvussaan, tukien ja auttaen tarpeen tullen. 
Ihmiset tuppaavat tuomitsemaan pelaamisen ja e-urheilun, koska he 
ajattelevat mitä se on ollut, mutta he unohtavat miettiä mitä kaikkea 
se voi olla.

Mikäli kaupunki tarttuu kehittyvään ilmiöön nykyistä voimakkaammin, 
e-urheilu on muutaman vuoden päästä tullut kiinteäksi osaksi 
koulujen tarjontaa eri asteilla ja Espoon ensimmäiset isot 
e-urheilutapahtumat on pidetty. E-urheilun vaikutus espoolaisten 
elämään, kaupungin toimintaan ja liiketalouteen on suurempi kuin 
koskaan.

Lisätietoa: kimmo.leinonen@espoo.fi

FAKTALAATIKKO
• Meidän täytyy olla avoimia ja lähteä positiivisella 

asenteella kohti muutosta. Pelaaminen ja e-urheilu ovat 
täällä jäädäkseen 

• Emme kykene tähän kaupunkina yksin. Tarvitsemme 
pelinkehittäjiä, seuroja, yrityksiä ja vanhempia 

• Vastuullisen ja inklusiivisen e-urheilupohjan rakentaminen 
on maraton, ei sprintti 

• Espoossa olemme vasta e-urheilutaipaleemme 
ensimmäisissä askelissa. Meidän täytyy tarkistella 
rooliamme e-urheilukentällä sekä suunnitella, mitä 
voimme tarjota kumppaneille sekä kuntalaisille

E-urheilun kehittäminen 
merkityksellisenä ja 

viihdyttävänä harrastuksena 
tuo monia etuja: pelaajat 
saavat yhteiskunnallisesti 
hyväksytyn harrastuksen, 

oppivat sosiaalisia taitoja ja 
edistävät omaa terveyttään 

ja hyvinvointiaan osana 
pelaamista. 

E-urheilu, myös nimellä kilpapelaaminen tunnettu globaali trendi ja ilmiö, on valloittanut 
ihmisten elämät, koulut ja kaupungit. E-urheilussa kilpaurheilu kohtaa tietotekniikan, eli 
urheilijat ottavat mittaa toisistaan pelien välityksellä. 
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LEAN-OPIT AUTTAVAT 
KEHITTÄMÄÄN ENTISTÄ 
PAREMPIA SOSIAALI- JA 
TERVEYSPALVELUJA
Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat monien haasteiden edessä: Espoon asukaskunta ikääntyy 
ja sen myötä sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitaan entistä enemmän. Kuntien taloustilanne 
on tiukka ja henkilöstöä on välillä vaikea saada. Uusi teknologia avaa uusia mahdollisuuksia, 
mutta edellyttää arjen toimijoilta ketteryyttä ja kykyä muuttaa tekemisen tapaa.

Espoossa on hyödynnetty Lean-kehittämistä jo yli 10 vuotta. 
Lean-oppien avulla pyritään vähentämään virheitä, lyhentämään 
odotusaikoja ja lisäämään henkilöstön työtyytyväisyyttä. 
Opettelemme katsomaan palvelujamme asiakkaan silmin ja 
rakentamaan asiakkaan näkökulmasta eheitä palvelupolkuja. 
Johtajat asettavat palveluille selkeät ja mitattavat tavoitteet, joiden 
toteutumista seurataan jatkuvasti poikkeamiin herkästi puuttuen.
Tiimejä on valmennettu parantamaan palveluprosesseja, ideoimaan 
uudistuksia yhdessä asiakkaiden kanssa ja toteuttamaan muutoksia 
pienin askelin, kokeilujen kautta. Yhteinen motto on: ”Meillä kaikilla 
on kaksi työtä – oma työ ja oman työn kehittäminen”.

Lean-oppien avulla on esimerkiksi nopeutettu hakemusten käsittelyä, 
parannettu palveluihin pääsyä ja lyhennetty läpimenoaikoja. 
Olemme parantaneet kirjaamisen laatua ja vähentäneet esim. 
lääke- ja laiteturvallisuuteen liittyviä virheitä. Olemme vapauttaneet 
henkilöstöä puhelinpalvelusta muuhun asiakastyöhön digitalisaation 
avulla. Uudistuksia ja parannuksia on tehty omana työnä ilman 
merkittäviä lisäresursseja.

Lisätietoa:  tuula.heinanen@espoo.fi
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TEHOKKAITA JA TURVALLISIA 
TERVEYSPALVELUJA 
VIDEOVASTAANOTOLLA

Digitalisaatio ja sähköiset palvelut tuovat uusia ulottuvuuksia espoolaisten 
terveyspalveluihin. Espoossa digitalisaatiota hyödynnetään asiakaslähtöisesti. 
Päivystävän sairaanhoitajan videovastaanotto on vaivaton ja aikaa säästävä palvelu. 
Vastaanotolle pääsee vaikka kotisohvalta. Näin säästyy aikaa, vaivaa ja voimia.

Videovastaanotto soveltuu äkillisiin sairauksiin, jotka eivät edellytä 
paikan päällä tehtäviä toimenpiteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi 
vatsatauti, flunssa sekä muut hengitystieinfektiot ja tarttuvat taudit. 
Videovastaanoton ansiosta asiakkaan ei tarvitse lähteä sairaana 
liikkeelle itseään rasittamaan eikä tartunta pääse leviämään muihin.
Videovastaanottokäyntiä varten asiakas tarvitsee laitteen, jossa on 
kamera ja mikrofoni – kännykkäkin siis riittää. Videovastaanottoajan 
voi varata helposti Espoon kaupungin verkkosivuilta pankkitunnuksilla 
tai mobiilivarmenteella. Ajanvarauksen jälkeen asiakas saa linkin, jonka 
hän avaa vastaanottoajan alkaessa: päivystävä sairaanhoitaja on nyt 
kuva- ja ääniyhteyden päässä.

Videovastaanotto otettiin käyttöön Espoon terveysasemilla 
keväällä 2019. Nykyään videovastaanottoja on tarjolla myös 
mielenterveyspalveluissa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Myös 
pienten lasten ensimmäisiä hammastarkastuksia tehdään videon 
välityksellä.

Tulevaisuudessa videovastaanottoja tarjotaan entistä laajemmin 
erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi pitkäaikaissairauksien seurantaan, 
lääkäripalveluihin ja erilaisiin ryhmätoimintoihin.
 
Lisätietoa: sanna.svahn@espoo.fi

Videovastaanoton 
hyötyjä ovat tartuntojen 
leviämisen estäminen, 
kustannustehokkuus ja 
ympäristöystävällisyys.

“
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LIIKKUVA SAIRAALA LIISA 
VIE PÄIVYSTYSPALVELUT 
HOIVAKOTEIHIN JA 
ASUMISYKSIKÖIHIN

LiiSa palvelee ympäri vuorokauden ja hoitaa esimerkiksi haavoja, 
virtsatieoireita, ihottumia ja suonensisäistä nesteytystä. LiiSassa 
työskentelee kuusi sairaanhoitajaa, joista aina yksi on vuorossa. 
Sairaanhoitajalla on käytössään erikoisvarusteltu auto, jossa 
kulkee monipuolisesti hoitotarvikkeita ja -laitteita. Sairaanhoitaja 
voi ottaa paikan päällä laajasti erilaisia pikanäytteitä ja aloittaa 
määrätyn lääkehoidon. Pandemian aikana LiiSa on ottanut myös 
koronanäytteitä. Sairaanhoitaja konsultoi tarvittaessa etäyhteyden 
kautta lääkäriä, joka varmistaa diagnoosin ja sopii sairaanhoitajan 
kanssa jatkotoimet, esimerkiksi antibioottikuurin aloittamisen. 

LiiSan hoitamista potilaista yli 90 prosenttia on saanut hoidon 
omassa asuinpaikassaan, ja kaiken kaikkiaan pitkäaikaishoidon 
asiakkaiden päivystyskäynnit ovat vähentyneet LiiSan ansiosta 
viidenneksellä. Asiakkaan tarvitsee lähteä päivystyspoliklinikalle vain 
silloin, kun jos asia ei LiiSan toimenpitein ratkea.

LiiSa tarjoaa asiakkailleen laadukasta palvelua ja tehostaa samalla 
palvelujärjestelmän toimintaa. LiiSa vahvistaa myös henkilöstön 
osaamista asiakkaiden auttamisessa: LiiSassa pääsee tekemään 
antoisaa, vastuullista ja itsenäistä työtä.

Liikkuva sairaala LiiSa on suunniteltu Espoon kaupungin ja HUSin 
yhteistyönä. LiiSa on Espoon kotisairaalan yksikkö, joka toimii Jorvin 
sairaalan päivystyspoliklinikan tuella.

Lisätietoa: hanna.heiskanen@espoo.fi

LIIKKUVA SAIRAALA LIISA 

• Toiminta käynnistyi maaliskuussa 2019 

• Asiakkaina 51 hoivakotia ja vammaispalvelujen yksikköä, 
lisäksi kotikuntoutuksen ja kotihoidon asiakkaita Espoossa ja 
Kauniaisissa (lokakuu 2020) 

• 6 työntekijää 

• 3035 yhteydenottoa (tammi-syyskuu 2020) 

• 676 puhelinkonsultaatiota (tammi-syyskuu 2020) 

• 1731 käyntiä hoivakodeissa ja kotihoidossa (tammi-syyskuu 
2020) 

• Voitti Espoon kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun elokuussa 
2019 

• Sai Terveysalan innovaatiot -sarjan kunniamaininnan 
Laatukeskuksen kansallisessa Quality Innovation Award 
-kilpailussa joulukuussa 2019

Liikkuva sairaala LiiSa on toiminut Espoossa maaliskuusta 2019 alkaen. LiiSan 
erikoiskoulutetut sairaanhoitajat vievät päivystyksen palvelut ja hoidon ikäihmisten 
hoivakoteihin, kehitysvammaisten asumisyksiköihin ja kotihoidon asiakkaiden luokse. LiiSa 
tukee myös parantumattomasti sairaiden potilaiden ja heidän läheistensä hoitoa. LiiSa 
palvelee asiakkaitaan heille tutussa ympäristössä ja heidän voimavarojaan säästäen, ilman 
siirtymisiä ja odottelua
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SAATTOHOIDOSSA OVAT 
TUNTEET KOKO AJAN 
LÄSNÄ

KOKONAISVALTAISTA HOITOA

”On etuoikeus olla läsnä kuolevan viimeisissä hetkissä. Siinä kohtaan 
ihmisen ihmisenä, kuolevaa hoitaessa kokee inhimillistä yhteisyyttä. 
Hoito ei ole suorittavaa vaan koko ajan pitää olla herkkänä ja aistia 
kuolevan vointia ja toimia ja läheisten tarpeita. Yksikään ihminen ei 
ole samanlainen”, Espoon kaupungin palliatiivisen hoidon yksikön 
sairaanhoitaja Hanna Ronikonmäki sanoo.

Saattohoidon osasto Villa Glimsissä on käytössä omahoitajamalli. 
Jokaisella sairaanhoitajalla on 1-2 nimettyä omaa potilasta 
ja jokaisella potilaalla kaksi omahoitajaa. Hoitajat hoitavat 
omia potilaitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Hoitaja 
osallistuu hoitosuunnitteluun, huolehtii lääkityksestä ja muista 
sairaanhoidollisista toimista ja toimenpiteistä ja avustaa 
päivittäistoiminnoissa potilaan tarpeiden mukaisesti. Iso osa työstä 
on olla potilaan ja omaisten henkisenä tukena.

”Hoitotyö on potilaslähtöistä. Kysymme kirjaimellisesti potilaiden 
ja omaisten toiveita ja niitä pyritään toteuttamaan”, Ronikonmäki 
kuvailee. Toiveita on niin monenlaisia kuin on toivojia. Toiset toivovat 
hyvää kivunlievitystä ja rauhallista olotilaa, toiset haluavat elää 
mahdollisimman aktiivista elämää loppuun saakka: ulkoilla tai nauttia 
vaikkapa kulttuurista. Joillekin saunominen on tärkeä rentoutuskeino, 
ja osastolla onkin oma sauna.

Villa Glimsin potilashuoneet ovat yhden hengen huoneita. Potilaita 
kannustetaan tekemään huoneista kodikkaita ja turvallisia tuomalla 
sinne itselle tärkeitä esineitä. Myös lemmikit saavat vierailla potilaan 
huoneessa. Ronikonmäen mieleen on jäänyt potilas, joka sisusti 
huoneensa hyvin elegantisti. ”Hän sai kuolla itsensä näköisessä 
ympäristössä”.

VOIMAA TYÖYHTEISÖSTÄ

Villa Glims on pieni yksikkö, jossa on paikkoja viidelletoista potilaalle. 
Tarjolla on korkeatasoista palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa: 
Villa Glimsin erityiskoulutuksen saaneet lääkärit ja sairaanhoitajat 
sekä muut ammattilaiset, kuten fysioterapeutit, sairaalapastori, 
sosiaalityöntekijät ja vapaaehtoiset, tekevät tiivistä yhteistyötä 
keskenään.

Ronikonmäki kokee, että työyhteisössä on hyvä henki ja työntekijät 
tukevat toisiaan – niin työssä kuin jaksamisessa.  ”Täällä on matala 
kynnys kysyä kollegalta apua, kun jokin mietityttää. Se tuo turvaa 
työhön.”

Villa Glimsissä on paljon tunteita, on itkua, mutta myös naurua. 
Kollegoiden kanssa puhuminen auttaa vaikeiden asioiden 
kohtaamisessa. ”Jaamme tunteita, ajatuksia ja kokemuksia. 
Taukohuoneessa on itketty ja tarjottu tukea toisillemme.”

Lisätietoa: tiina.tasmuth@espoo.fi

Kuolema on yhteiskunnassamme suurimmalta osin piilossa, vaikka me kaikki joudumme sen 
kohtamaan jossain vaiheessa.
 

Saattohoidossa ihminen 
kohdataan ihmisenä.
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• Viisi yksinkertaista keinoa auttavat meitä kaikkia elämään 
paremmin ja pitempään. Miten sinä hyödynnät niitä 
omassa elämässäsi? 
 

• Hankalaltakin tuntuva asia voi olla päivän paras hetki, 
kun sitä katsoo uudesta näkökulmasta. Asenne ratkaisee 
paljon! 
 

• Espoossa on runsaasti tekemistä ja osallistumisen 
mahdollisuuksia. Haluamme tarjota erilaisista taustoista 
tuleville ja eri elämäntilanteessa oleville asukkaille sopivia 
osallistumisen paikkoja ja vähentää osallistumisen esteitä 

HYVINVOIVA ESPOO -OHJELMA: 
MIELEN HYVINVOINNIN AVAIMET 
LÖYTYVÄT MEISTÄ ITSESTÄMME

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelma pyrkii avaamaan uusia polkuja mielen hyvinvointiin. 
Toimenpiteitä tarvitaan: vaikka ihmisten fyysinen hyvinvointi on lisääntynyt, mielenterveyden 
kehityskulku ollut vähemmän mairitteleva: mielenterveysongelmat ovat merkittävin 
työkyvyttömyyden ja yhteiskunnasta syrjään jäämisen syy. 

Espoolaiset voivat yleisesti ottaen hyvin, mutta joukossa on myös 
yksinäisyyttä, syrjäytymistä ja sosiaalisia ongelmia. Keskeisiä 
hyvinvointihaasteitamme ovat terveyden ja hyvinvoinnin epätasa-
arvoinen jakautuminen, nopea väestönkasvu ja erityisen nopea 
vieraskielisen väestön kasvu, ikärakenteen vanheneminen, 
kaupungistuminen ja taloudellisen kasvun hidastuminen. 

Hyvinvoiva Espoo –ohjelma keskittyy lisäämään espoolaisille 
uusia mahdollisuuksia huolehtia itsestään, läheisistään 
ja lähiympäristöstään sekä osallistua toimintaan omaan 
elämäntilanteeseen soveltuvalla tavalla. Tarkoitus on avata silmiä 
kaikille niille mahdollisuuksille, joita Espoossa on. Tavoitteena on 
kaventaa sekä asukkaiden että asuinalueiden välisiä hyvinvointieroja.

Mielen hyvinvoinnin edistäminen ja mielenterveysongelmien 
ennaltaehkäisy on elintärkeä osa sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
kestävää kehitystä. Myös ekologinen ulottuvuus on keskeinen, 
sillä luonnon ja ympäristön vaikutukset mielen hyvinvointiin ovat 
merkittäviä. Mielenterveysongelmista aiheutuu huomattavia 
taloudellisia kustannuksia. Niiden ennaltaehkäisy on tärkeää myös 
taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. 

Hyvinvoiva Espoo –ohjelmaa toteutetaan asukaslähtöisesti ja 
yhteistyössä järjestöjen kanssa. Digitalisaation mahdollisuuksia 
sekä vieraskielisen väestön tarpeita on huomioitu erityisesti lasten 
ja nuorten mielen hyvinvointia edistävissä projekteissa. Myös 
vanhemmuuden tukeminen on lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin 
kannalta olennaista.

Viestinnän keskiössä on ollut ”Viisi keinoa elää paremmin ja 
pidempään”. Viiden yksinkertaisen keinon avulla jokainen voi 
vahvistaa oman mielensä hyvinvointia ja ottaa askeleita kohti 
parempaa arkea.

KONKREETTISIA TOIMIA

“Viisi keinoa” ja “Päivän paras hetki” -kampanjan avulla halusimme 
avata espoolaisten silmiä: oma asenne ja ajattelutapa vaikuttavat 
suuresti siihen, miltä oma arki näyttää. Halusimme myös lisätä 
ymmärrystä mielen hyvinvoinnista ja auttaa ihmisiä tunnistamaan 
oman roolinsa sen vahvistamisessa. Toimme kampanjan ihmisten 
keskelle: metroon, busseihin, kauppakeskusten tauluille, sosiaalisen 
median kanaviin ja järjestöjen tapaamisiin.

Viisi keinoa -ajatus osoittautui helposti lähestyttäväksi tavaksi 
kertoa mielen hyvinvoinnista eri kohderyhmille. Lisäksi 
järjestimme kaupungin henkilöstölle ja järjestöjen edustajille 
Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutuksia, joihin osallistui lähes 
250 henkilöä. Koulutuksilla vahvistettiin eri alojen ammattilaisten 
mielenterveysosaamista ja tuettiin myös osallistujien mielen 
hyvinvointia. Ammattilaisia koulutettiin myös ohjaajiksi, jotta he 
voivat jakaa osaamistaan työyhteisöissä ja järjestää mielenterveyttä 
vahvistavia koulutuksia asukkaille.

Viiden keinon ajatusta on jatkettu myös Voi hyvin -yleisöluennoilla, 
joissa valtakunnallisesti tunnetut luennoitsijat ovat avanneet uusia, 
ajatuksia herättäviä näkökulmia oman asenteen ja mielen valtavien 
voimavarojen mahdollisuuksiin. Voi hyvin -yleisöluennoilla ovat 
esiintyneet Maaret Kallio, Signmark, Frank Martela ja Katri Saarikivi.

Espoolaiset voivat fyysisesti hyvin, siinä olemme maan 
kärkiluokkaa. Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman tavoitteena on 
avata espoolaisille uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia, jotka 
lisäävät terveyttä, hyvinvointia ja onnellisuutta, sekä vahvistavat 
mahdollisuuksia osallistua ja kuulua yhteisöön. 

FAKTALAATIKKO

Lisätietoa: jenni.bjorksten@espoo.fi
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TEHDÄÄN YHDESSÄ 
 
Osio esittelee Espoon kaupungin kestävän 
kehityksen toimintoja ja ilmiöitä jotka ovat 
tuotettu yhdessä kumppanien kanssa. 
Edelläkävijyys Espoossa tarkoittaa 
yhdessä tekemistä ja ekologisen jalanjäljen 
vähentämisen lisäksi ekologisia innovaatioita 
jotka ovat taloudellisesti järkeviä ja 
skaalattavissa maailmanlaajuisesti. Osio 
jakaantuu kolmeen ala-osioon: 

OSA I: Yhteiskehittäminen ja ekosysteemit 

OSA II: Kädenjälkiajattelu ja innovaatiot 
OSA III: Kestävä kaupunkikehittäminen

KAUPUNKI PALVELUNA – KOKONAISVALTAISTA 
KEHITTÄMISTÄ YHDESSÄ

YHTEISKEHITTÄMINEN TYÖVÄLINEENÄ MUUTTUVASSA 
MAAILMASSA

TILAT PALVELUNA – INNOVATIIVINEN HANKINTA 
KAUPUNGIN TOIMINNASSA

KOULU PALVELUNA -KOKEILU

YHTEISKEHITTÄMINEN ESPOON OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ

KESTÄVÄÄ KASVUA STARTUPEILLE JA KOKO ESPOOLLE

YHTEISKEHITTÄMISTÄ ESPOON INNOVAATIOPUUTARHAN 
SYDÄMESSA

INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO

ASIAKASLÄHTÖISET YRITYSPALVELUT YHDESTÄ 
OSOITTEESTA

KAUPUNGINJOHTAJAN INNOVAATIOKILPAILU

PALVELUJA ASIAKASLÄHTÖISESTI

HANKINTATOIMI KAUPUNGIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TOTEUTTAJANA

OSA I: YHTEISKEHITTÄMINEN JA EKOSYSTEEMIT
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KAUPUNKI PALVELUNA 
– KOKONAISVALTAISTA 
KEHITTÄMISTÄ YHDESSÄ

Espoossa kehitetään mallia, jonka avulla rakennetaan sosiaalisesti, ekologisesti, 
taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kaupunkia. City as a Service eli Kaupunki 
palveluna -malli tarkoittaa, että tulevaisuudessa espoolaisten palveluja järjestää ja 
tuottaa koko kaupunkiyhteisö, ei vain kaupunkiorganisaatio. Kestävässä kaupungissa 
kaupunkilaiset, yritykset, yhteisöt, yliopistot ja kaupunkiorganisaatio toimivat entistä 
tiiviimmin yhdessä sekä palvelujen järjestämisessä että tuottamisessa.

Kaupunki palveluna -mallissa ovat avainasemassa kaupunkilaisten 
osallisuus, palvelujen saavutettavuus mm. digitalisaatiota hyödyntäen 
sekä uusien liiketoiminta- ja toimintamallien luonti ja käyttöönotto. 
Tavoitteena on esimerkiksi, että verkostoresursseja hyödyntämällä 
voidaan parantaa tilojen käyttöastetta, vähentää tyhjäkäyntiä 
ja uusien rakennusten tarvetta. Kaupunki myös luo edellytyksiä 
yksityisille yrityksille ja järjestöille toimia palvelujen tuottajina. 
 
Kaupunki palveluna -työtä on Espoossa tehty jo pitkään. 
Ensimmäisenä kehitettiin palvelutori-konsepti yhdessä sidosryhmien 
kanssa. Se otettiin käyttöön kauppakeskus Ison Omenan 
palvelutorilla, missä kaikkiaan 10 eri palveluyksikköä tuottaa 
palveluita yhdessä. Toisena luotiin oppimiselle kokonaan uudenlainen 
oppimisympäristö, Koulu palveluna -konsepti. Se otettiin käyttöön 
Otaniemessä yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Lisäksi on kehitetty 
mm. Liikkuminen palveluna -toimintaa. 

Kehityskohteena on muun muassa tilojen hallinta ja joustava käyttö, 
Tilat palveluna. Tilojen hallintaan ja käyttöön halutaan löytää uusia, 
kustannustehokkaita, digitaalisia ratkaisuja. Tavoitteena on entistä 
joustavammin hyödyntää eri omistajien tiloja ja välttää turhaa 
rakentamista. 

Lisätietoa: paivi.sutinen@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Kaupunki palveluna -malli kehittyy jatkuvasti ja soveltuu 
useisiin eri tilanteisiin  

• Kokeilujen avulla on saatu näyttöä siitä, miten CaaS-
toimintamallit toimivat pienemmässä mittakaavassa. 
Niistä saadun tiedon perusteella voidaan kasvattaa 
kyvykkyyksiä toteuttaa mallia laajemmin  
 
 
 

• Tehokas tiedon jakaminen on verkostomaisessa 
yhteistyössä keskeistä. Datan yhtenäistäminen ja eri 
tietojärjestelmien välisen toimivuuden edistäminen on 
vaativaa 

• Uudenlaiset roolit ja sopimusmallit toimijoiden välillä 
haastavat perinteisiä malleja, mikä vaatii sekä aikaa 
että rohkeutta muuttaa totuttuja käytänteitä ja 
ajattelutapoja

MIKÄ ON TOIMINUT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

Kaupunki palveluna 

on koko kaupungin 

strateginen tavoite.
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YHTEISKEHITTÄMINEN 
TYÖVÄLINEENÄ MUUTTUVASSA 
MAAILMASSA
Espoossa palvelujen kehittäminen perustuu kokeilukulttuuriin ja yhteiskehittämiseen. 
Yleisesti yhteiskehittämisellä (co-creation) tarkoitetaan kansalaisten ja julkisen sektorin 
ammattilaisten yhteistä työtä julkisten palvelujen parantamiseksi. Kansalainen voi olla 
esimerkiksi osallistuja palvelujen sisällön ja prosessin muotoilussa tai uutta palvelua 
koskevan aloitteen tekijä. Yhteiskehittäminen voi tapahtua myös elävissä laboratorioissa 
(urban living labs), jotka ovat kaupungissa sijaitsevia rajattuja tiloja kokeiluihin ja 
oppimiseen perustuvan tiedon ja innovaatioiden yhteiskehittämistä varten. Käytännössä 
Espoossa tämä tarkoittaa, että kaupunki avaa ovia ja kutsuu kaikki kuntapalvelujen 
sidosryhmät yrityksistä yhdistyksiin, tutkimuslaitoksiin ja kuntalaisiin sekä jalostamaan 
vanhoja että innovoimaan uusia palveluja yhdessä. 

MAKE WITH ESPOO – ESPOOLAISTA 
YHTEISKEHITTÄMISTÄ

Espoolaisen yhteiskehittämisen tunnus on ”Make with Espoo”. 
Sen taustalla on tarve tarkastella kaupungin roolia uudella tavalla. 
Kaupunkien ja kuntien on etsittävä aiempaa aktiivisemmin, 
yhdessä eri toimijoiden kanssa, ratkaisuja yksilöiden, yhteisöjen, 
yritysten, yhteiskunnan ja ympäristön muutoshaasteisiin. Maailma 
on muuttunut viimeisten vuosisatojen aikana huomattavasti 
ja muutos kiihtyy. Disruptio, eli vakiintuneiden toimintamallien 
muutos uutta luovien innovaatioiden avulla, luo myös kokonaan 
uusia mahdollisuuksia kestävän ja ihmislähtöisen tulevaisuuden 
rakentamiseen. 
Muutos edellyttää uudenlaista julkista toimintaa. Suomen kuuden 
suurimman kaupungin  yhteinen 6Aika-strategia kehittää avoimempia 
ja älykkäämpiä palveluita. Se edistää avoimia toimintamalleja, jotka 
mahdollistavat koko kaupunkiyhteisön eli asukkaiden, yhteisöjen, 
yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden ja viranomaisten 
osallistumisen kehittämistyöhön. Yhteinen innovaatioiden 
kehittäminen synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa 
ja työpaikkoja sekä parantaa Suomen kilpailukykyä vahvistamalla 
kansainvälisestikin merkittäviä markkinoita. 
 
Lisätietoa: paivi.sutinen@espoo.fi

Espoo kehittää palveluja asukkaiden ja asiakkaiden tarpeista 
lähtien, kustannusvaikuttavasti ja kestävällä tavalla. Se haluaa olla 
kuntapalvelujen kehittämisen edelläkävijä. Keskeistä on asiakkaan, 
kuntalaisen, etu eli tavoitteena on tarjota espoolaisille koko ajan 
sujuvampia arkea helpottavia palveluja. Palvelujen yksilöllisyyttä 
lisätään yhdistämällä sähköisiä palveluja uudella tavalla perinteisiin 
palveluihin. 

Perinteisen hallintoperustaisen toiminnan tilalle tarvitaan uusia, 
avoimia ja vaikuttavia tapoja ymmärtää asiakkuutta, luoda uusia 
liiketoimintamalleja, muuttaa toimintaa ja tietojen hyödyntämistä 
asiakkuusperustaisesti. Uudenlainen avoin toiminta vahvistaa 
osallisuutta, vastuullisuutta ja luottamusta. Se synnyttää uutta 
liiketoimintaa, palveluja ja johtaa yhteiskunnan avoimuuden 
vahvistumiseen. Tavoitteena on yhdessä eri toimijoiden kanssa 
vastata jatkuvan ja yhä nopeutuvan muutoksen haasteeseen.

Vain yhdessä voimme onnistua 
ja Make with Espoo on kutsu 

koko kaupunkiyhteisölle 
osallistua ratkaisujen 

löytämiseen. 
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TILAT PALVELUNA – 
INNOVATIIVINEN HANKINTA 
KAUPUNGIN TOIMINNASSA

Tilat palveluna -projektissa etsitään uusia tapoja jakaa kaupunkiyhteisön tilaresursseja. Malli 
mahdollistaa olemassa olevien tilaresurssien tehokkaamman käytön ja edistää ekologista 
kestävyyttä vähentämällä investointitarvetta ja pidentämällä kohteiden elinkaarta. Tällä on 
myös merkittäviä kustannusvaikutuksia. Tilat palveluna tukee kaupunkilaisten osallisuutta 
ja hyvinvointia ja sen kautta sosiaalista kestävyyttä tarjoamalla kaupunkiyhteisön tiloja 
entistä tasapuolisemmin ja avoimemmin eri toimijoiden, kuten erilaisten harrastusjärjestöjen, 
käyttöön. Projektissa etsittävien uusien digitaalisten ratkaisujen avulla halutaan tehdä tilojen 
käytöstä entistä helpompaa ja kestävämpää.

Tavoitteena on hankkeessa toteutettuun palvelumuotoiluun ja kokeiluihin perustuen toteuttaa uudenlaisen digialustan hankinta 
innovatiivisen hankinnan menettelyn kautta. Innovatiivisessa hankinnassa hankinnan toteuttaja tarjoaa haasteen lupaaville toimijoille, eli 
pyytää tarjoamaan jotakin uutta tai sovittamaan olemassa olevaa ratkaisua uuteen tilanteeseen. Yleensä innovatiivinen hankinta myös 
tarkoittaa, että yritykset tai tarjoajat sekä sidosryhmät ovat mukana hankinnan suunnittelussa.

Tilat palveluna -projektissa on mukana kaupungin yksiköitä usealta toimialalta. Lisäksi siihen osallistuu yrityksiä, yhdistyksiä ja 
kaupunkilaisia. Palvelumuotoiluosiossa mietitään ensin uudenlaisia tapoja avata kaupunkiyhteisön tiloja yhteiskäyttöön. Näitä 
toimintamalleja myös kokeillaan käytännössä muutamissa tiloissa. Kokeilujen perusteella hankitaan uudenlainen digitaalinen alustaratkaisu, 
jonka tarkoitus on mahdollistaa entistä asiakaslähtöisempi tilojen varaaminen ja käyttö sekä palvelutuotannon tilaratkaisujen optimointi. 
Alustan pitäisi esimerkiksi pystyä laskemaan, miten koulun tilatarpeisiin voitaisiin vastata niin sanottua sydänkohdetta lähellä olevia tiloja 
hyödyntäen, eli optimoimaan tilaratkaisu eri näkökulmista käyttäen olemassa olevia rakennuksia. Lisäksi alusta voi tarjota tietoa ja avointa 
dataa kaupungin tiloista. 

Lisätietoa: paivi.sutinen@espoo.fi 

FAKTALAATIKKO

• Kaupunkiympäristön tilamassat ovat merkittäviä, joten onnistuessaan projektista saadulla uudella tiedolla ja sen pohjalle 
rakentuvilla toimintatavoilla on suuri vaikutus siihen, miten jatkossa tiloja rakennetaan, hyödynnetään ja ylläpidetään  

• Ratkaisu kehitetään niin, että se voi skaalautua myös muihin kaupunkeihin Suomessa ja maailmalla  

• Poikkihallinnollinen projekti mahdollistaa parantuneen tiedonvaihdon ja keskusteluyhteyden kaupungin sisällä ja 
sidosryhmien välillä ja jo itsessään edistää verkostomaista toimintaa  

• Palvelumuotoilusta on löydetty mahdollisia Kaupunki palveluna kehittämispolun mukaisia hallinnointimalleja tilojen 
avaamiseen. Näitä testataan vuoden 2020 aikana 
 
 
 
 

• Tilojen joustava käyttö on kokonaisuus, joka tulisi ottaa huomioon tilojen suunnittelusta rakentamiseen ja käyttöön ja jopa 
purkuun asti. Muutokset sääntelyssä, käytännöissä ja teknologioissa tapahtuvat hitaasti ja yhteydet ovat monisyisiä 

• Alueellinen tasa-arvoisuus ei tällä hetkellä toteudu, vaan eri puolilla Espoota tilat ovat eri toimijoille eri tavoin saatavissa. 
Tätä ollaan kuitenkin määrätietoisesti kehittämässä 

• Tilojen avaamisesta syntyvät hyvinvointivaikutukset ovat vaikeasti mitattavissa, joten kustannusvaikuttavuutta on vaikea 
arvioida. Lyhyellä aikavälillä kuntalaiskäytöstä syntyy kustannuksia, jotka tulee resursoida

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ
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KOULU PALVELUNA -KOKEILU

Koulu palveluna (SaaS) -malli on yhdessä Aalto-yliopiston kanssa Haukilahden lukiossa 
kehitetty uusi tapa järjestää koulun toiminta oppimista tukevana palveluna. SaaS-
mallissa oppiminen ei tapahdu ainoastaan koulurakennuksessa, vaan oppimisympäristöinä 
hyödynnetään esimerkiksi muiden toimijoiden tiloja ja osaamista koulun tarpeista lähtien. 

Tilat palveluna innovaatiohankinnan keinoin -projektin ensimmäinen 
kokeilu toteutui syksyllä 2019. Alueelliset erityispiirteet vaikuttavat 
SaaS-mallin toimintaedellytyksiin. Kokeilussa haluttiin selvittää, 
voisiko malli toimia Otaniemen lisäksi myös muilla alueilla. Se 
tehtiin yhteistyössä yrityksen kanssa heidän omistamallaan SaaS-
simulointialustalla. Simulaatioita varten kerättiin dataa muun muassa 
tilaohjelmista, lukujärjestyksistä ja oppilasmääristä. Kokeilu osoitti, 
että sekä Matinkylässä että Leppävaarassa on tarvittavat edellytykset 
SaaS-mallin käytölle. 

Kokeilu tukee mm. kaupungin väestömäärän nopean kasvun ja 
kaupunkirakenteen muutosten mukanaan tuomien haasteiden 
ratkaisemista. Se myös tukee kaupungin strategista Koulut kuntoon 
-tavoitetta, uutta lukion opetussuunnitelmaa ja opiskelijoiden 
monipuolista oppimista. Kokeilun hankinnassa käytettiin 
ensimmäistä kertaa Espoossa SDG-tavoitteita vertailukriteerinä 
eli ne tuli huomioida kokeilun toteutussuunnittelussa ja ne olivat 
tarjousvertailussa merkityksellisiä.

Lisätietoa: paivi.sutinen@espoo.fi 

FAKTALAATIKKO

• Kokeilu tuotti tietoa ja ymmärrystä uudenlaisesta toimintamallista sekä siitä, miten kaupunki voi edetä Kaupunki palveluna 
-kehityssuunnan toteutuksessa 

• Kokeilun opit ovat heti hyödynnettävisä erityisesti Leppävaaran alueen kehityksessä, jossa uuden lukion tilasuunnitelmaa ollaan 
laatimassa. Täten kokeilun vaikuttavuus on merkittävä 

• SaaS-mallin mukaisen koulun toteutuminen voi moninkertaistaa koulupalvelun tuottamat hyvinvointivaikutukset alueella. SaaS-malli 
tukee uudella tavalla uutta opetussuunnitelmaa ja verkostomainen koulu lisää myös alueen elinvoimaa ja  toimijoiden yhteistyötä 
 
 
 
 

• SaaS-mallin toteuttaminen on vahvasti kontekstisidonnaista johtuen jokaisen alueen ja koulun erityispiirteistä. Alueen tilatarjonnan 
selvittäminen vaati nykyisillä järjestelmillä ja toimintamalleilla paljon aikaa ja asiantuntijatyötä 

• Eri toimijoiden data on hyvin vaihtelevan tasoista tai vaikeasti saatavissa. Tämä lisää työmäärää sekä tarvetta 
järjestelmäuudistuksille ja integraatioille 

• SaaS-mallin omaksuminen ja toteuttaminen toimivalla tavalla vaatii uudenlaista tila- ja kurssisuunnittelua, johtamista ja toiminnan 
mittaristoa. Myös sopimuksiin on tehtävä tarkennuksia

MIKÄ ON TOIMINUT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ
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YHTEISKEHITTÄMINEN ESPOON 
OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ

Koulujen ja yritysten kiihdytetyn yhteiskehittämisen toiminnassa 
koulut ovat avanneet oviaan yrityksille palvelujen kokeilemista ja 
yhteiskehittämistä varten. Toiminta on opetussuunnitelman mukaista 
ja toimii yrittäjyyden, tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan 
oppimisympäristönä. Se tarjoaa oppilaille ja opiskelijoille 
mahdollisuuden osallistua yritysten tuotekehitykseen ja tätä 
kautta tutustua arjen toimintaan. Opettajat pääsevät aitiopaikalta 
näkemään, mikä nykytekniikalla on mahdollista, ja vaikuttamaan, 
mihin suuntaan koulutusalan tuotteita kehitetään. Yhteiskehittämisen 
kautta jalostuneet tuotteet ja palvelut vastaavat paremmin opetuksen 
ja oppilaitosten tarpeisiin. 

YRITYKSILLE ERINOMAINEN REFERENSSI 
MAAILMALLA

Alun perin malli syntyi tarpeesta luoda pelisäännöt koulujen 
ja yritysten yhteiskehittämiseen. Kouluilla on tarve kehittää 
toimintaansa nopeasti muuttuvassa maailmassa ja digitalisoituvassa 
yhteiskunnassa. Oppimista tukevia EdTech-tuotteita ja palveluita 
on tarjolla paljon, mutta niistä on vaikea valita oppijoita innostavia, 
opetussuunnitelman mukaisia ja pedagogisesti hyviä tuotteita. 

Yritykset puolestaan pääsevät kehittämään tulevaisuuden 
oppimisympäristöjä. Monet yritykset haluavat testata ja kehittää 
tuotteita ja palveluita kansainvälisissä vertailuissa menestyvissä 
suomalaisissa kouluissa. Osallistuneet yritykset ovat saaneet 
aitoa käyttäjäpalautetta sekä tuotekehitysideoita ja -tukea. 
Lisäksi yhteiskehittäminen on toiminut erinomaisena referenssinä 
maailmalla.

Kehitteillä oleva uusi digitaalinen alusta auttaa yhteiskehittämisestä 
kiinnostuneita yrityksiä ja kaupungin toimijoita löytämään toisensa. 
Alusta tulee olemaan kytköksissä Espoo Marketingin Launchpad 
-alustaan, joka on sijoittajien, korporaatioiden ja startupien 
kohtaamispaikka. Tällä kytköksellä voidaan entistä paremmin tukea 
yritysten liiketoimintaedellytyksiä. Uusi alusta kehitetään myös 
englanninkieliseksi. 

PEDAGOGISTA NÄKÖKULMAA VAHVISTETAAN

Mallia on jatkokehitetty erilaisissa hankkeissa ja testattu 
opetuksessa, varhaiskasvatuksessa, kulttuuripalveluissa sekä 
liikunta- ja nuorisopalveluissa. Jatkossa toiminnan pedagogista 
näkökulmaa halutaan vahvistaa entisestään. Tavoitteena on luoda 
monitoimijaisesta yhteiskehittämisestä toimintakulttuurinen ilmiö 
Espoon opetukseen, että yhteiskehittämiseen liittyvä osaaminen ja 
toiminta jalkautuvat vahvasti koulujen arkeen. Tavoitteena on siten 
skaalata malli koko kaupungin tasolle. 

Lisätietoa: meri.vainio@espoo.fi

Espoossa luodaan menestystarinoita törmäyttämällä eri toimijoita. Koulujen ja yritysten 
yhteiskehittämisen mallilla, Make with Espoo Learning Environments, palvellaan sekä opetuksen 
ja oppimisen kehitystarpeita että yritysten liiketoimintaa. 
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KESTÄVÄÄ KASVUA 
STARTUPEILLE JA KOKO 
ESPOOLLE

Espoo tunnetaan maailmanlaajuisesti tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä, 
jonka avaintoimijoita ovat muun muassa Aalto-yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. 
Espoon innovaatioekosysteemin alueella on noin 20 000 työpaikkaa, 15 000 opiskelijaa, 5000 
tutkijaa ja yli 30 tutkimuslaitosta. Espoo on myös merkittävä kasvuyrityshautomo; esimerkiksi 
enemmistö Suomen yksisarvisista, eli varhaisen vaiheen teknologiayrityksistä, jotka rahoittajat 
ovat arvioineet yli miljardin dollarin arvoisiksi, on syntyneet Espoossa. Näihin lukeutuvat 
MySQL sekä peliyhtiöt Supercell ja Rovio.

KASVUYRITYKSET SUOMEN TALOUDEN UUTENA 
MOOTTORINA

Innovatiivisten kasvuyritysten rooli Suomen talouskasvussa 
ja uusien teknologioiden kaupallistamisessa on viimeisen 
kymmenen vuoden aikana kasvanut merkittävästi. Talouskasvun 
ja työpaikkojen lisäksi kasvuyritykset luovat uusia teknologisia 
ratkaisuja, joilla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia myös 
kestävän kehityksen tavoitteiden tukemisessa, esimerkiksi 
kiertotalouden sujuvoittamisessa. Uusien, korkean teknologian 
ratkaisujen kehittäminen vaatii kuitenkin usein vuosien työn ja isoja 
pääomasijoituksia. 

Enter Espoon tehtävä on tuoda kaupunkiin lisää työpaikkoja, 
verotuloja ja kestävää kasvua houkuttelemalla yrityksiä, sijoittajia ja 
vierailijoita sekä auttaa Espoon innovaatio- ja matkailuekosysteemien 
toimijoita menestymään. Enter Espoon Innovation services 
-palvelun avulla suuryritykset löytävät sopivimmat startupit ja 
innovaatiopartnerit ekosysteemistä. Palvelu koostuu mm. seuraavista 
kokonaisuuksista:
• Teknologiahaut
• Korporaatioiden ja sijoittajien törmäyttäminen startupien kanssa 
• Näkyvyyden tarjoaminen 

Törmäytykset suuryrityksiin toteutetaan tapahtumissa ja vierailuissa. 
Sopivien kumppanien etsinnässä hyödynnetään myös digitaalisia 
työkaluja.

KESTÄVÄÄ KASVUA PAIKALLISESTI

Enter Espoon partneriverkosto koostuu sekä paikallisista että 
kansainvälisistä sijoittajista, suuryrityksistä, yrityshautomoista ja 
kiihdyttämöistä, tutkimuskeskuksista ja muista innovaatiotoimijoista. 
Growth services -palvelut tukevat elinvoiman, kilpailukyvyn ja 
työllisyyden toteutumista Espoossa. Sijoitusten myötä yrityksillä 
on mahdollisuus viedä eteenpäin tuotekehitystä, kasvattaa 
liiketoimintaansa ja palkata lisää henkilöstöä.

INNOVATIIVISIA RATKAISUJA 
LIIKEKUMPPANEIDEN LÖYTÄMISEEN

Perinteiset tavat liikekumppanuuksien muodostamiseen ovat 
muuttuneet koronaviruspandemian myötä. Toukokuussa 2020 
Enter Espoo loi uuden kanavan auttaakseen yrityksiä löytämään 

asiakkaita, partnereita ja sijoittajia. Corporate – Startup Online Weeks 
toi espoolaisia sekä muita suomalaisia startuppeja ja scaleuppeja 
yhteen 15 kansainvälisen korporaation kanssa kahdenvälisissä online-
tapaamisissa.

WE HAVE A MATCH FOR YOU! LAUNCHPAD-
TÖRMÄYTYSALUSTA TUO UUSIA 
MAHDOLLISUUKSIA

Launchpad on Enter Espoon toteuttama ja omistama digitaalinen 
alusta, jonka avulla mahdollistetaan ja luodaan aktiivisesti yhteyksiä 
startupien, sijoittajien ja suuryritysten välillä. Alustaa käytetään 
Enter Espoossa myös työkaluna jokapäiväisissä toimenpiteissä. 
Launchpad-alusta yhdistää fyysisen ja digitaalisen työn niin, että 
asiakas saa maksimaalisen hyödyn yhtiön tarjoamasta Innovation 
services-palvelusta.

Luotuaan alustalle yritysprofiilin käyttäjä saa Enter Espoolta tietoa 
muista toimijoista ja yhteistyömahdollisuuksista. Palvelu mahdollistaa 
myös suorat yhteydenotot toimijoiden välillä. Lisäksi käyttäjät 
saavat kohdennetusti tietoa muista hyödyllisistä mahdollisuuksista, 
kuten tapahtumista, tapaamisista, innovaatiokilpailuista ja 
kansainvälistymismatkoista. Palvelu on maksuton ja kannustaa 
yrityksiä pitämään profiilinsa tiedot ajan tasalla.  

Vuonna 2019 Launchpadin kautta syntyneisiin menestystarinoihin 
lukeutuvat muun muassa Vim AI:n osallistuminen ja sijoittuminen 
toiselle sijalle Singaporean Airlinesin APP Challenge  
–innovaatiokilpailussa sekä eChargien pääsy Saksassa järjestetyn 
Bosch Venture Forumin finalistien joukkoon. Molemmat 
yritykset saivat tiedon innovaatiokilpailuista Launchpad-alustan 
kohdennettujen viestien kautta. 

Lisätietoa: glenn.gassen@espoo.fi

FAKTALAATIKKO
• 32 yhteistyöprojektia kansainvälisten suuryritysten kanssa 

vuodesta 2018
• 163 Corporate-Startup -esittelyä 2019
• Corporate-Startup Online Weeks pidettiin toukokuusta 

syyskuun loppuun 2020
 → 15 kansainvälistä suuryritystä tapasi kahdenvälisesti 
 107 paikallista startupia ja scaleupia
 → Tapahtuman ansiosta on varmistunut jo viisi sijoitusta 

tai mahdollista kumppanuutta. Lisää yhteistyöprojekteja 
on odotettavissa myös lähitulevaisuudessa
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YHTEISKEHITTÄMISTÄ ESPOON 
INNOVAATIOPUUTARHAN 
SYDÄMESSA

Urban Mill käynnistyi julkis-yksityisenä aloitteena 2013. 
Pääkumppaneita ovat Espoon kaupunki, Aalto-yliopisto ja Tekniikan 
Akateemiset TEK. Yksityinen yritys, Järvelin Design Oy, vastaa Urban 
Mill -konseptin kehittämisestä, palveluiden järjestämisestä ja tilojen 
käytöstä.

URBAN MILL RAKENTAA URBAANIEN 
INNOVAATIOIDEN LUOMISEN KANSAINVÄLISTÄ 
KESKIÖTÄ

Urban Mill on aktiivinen toimija, joka tuottaa sisältöjä ja tapahtumia, 
jotka kehittävät tulevaisuuden urbaania elämää. Se vaikuttaa 
rakennetun ympäristön suunnitteluun, ratkaisuihin ja käyttöön 
tuomalla yhteen kaupunkiekosysteemien yritysten henkilöstöä, 
tutkijoita, kaupunkien virkamiehiä, pien- ja startup -yrittäjiä, 
opiskelijoita, asukkaita sekä muita rakennetun ympäristön palvelujen 
käyttäjiä ja kehittäjiä. 

Urban Mill toimii kolmessa roolissa: 1) yksilöiden fyysisenä ja 
virtuaalisena kohtaamis- ja oppimisalustana, 2) kehittäjätiimien sekä 
kehityshankkeiden ja -ohjelmien kotipesänä ja 3) organisaatioiden 
monitahoista yhteistyötä vaativien ongelmien ratkaisujen tuottajana.

Urban Mill tarjoaa monipuolisia tila- ja lisäarvopalveluita jäsenilleen ja 
kumppaneilleen ja antaa organisaatioille läsnäolon Espoo Innovation 
Gardenin ekosysteemissä. Se on myös muihin tiloihin ja hubeihin 
kytkeytynyt innovaatio- ja ekosysteemikiihdyttäjä, joka toimii 
kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja innovaatioverkostojen 
solmupisteenä.  

Urban Mill on tila, yhteisö ja palvelu, joka sijaitsee Otaniemessä, Aalto-yliopiston 
kampuksella Espoon innovaatiopuutarhan sydämessä. Se tuo yhteen keskeisiä eri alojen 
toimijoita ratkomaan kaupunkielämän monimutkaisia haasteita. Urban Mill on kansallisesti 
ja kansainvälisesti verkottunut innovaatiohubi, jonka teemana on luova kestävä kaupunki 
(Creative Sustainable City). Sen toimintaan kuuluu mm. uusien digitaalisesti tuettujen 
palvelukonseptien kehittäminen. Se rakentaa yhteistyötä pitkäjänteisesti, mutta kokeilee, 
kehittää ja testaa uusia ratkaisuja nopeasti ja joustavasti yhteistyökumppaniensa kanssa.

Otaniemi-Keilaniemen alue on koko Suomen 
innovaatiomoottori ja Pohjois-Euroopan suurin 
innovaatiokeskittymä, jossa toimii mm. 2000 yritystä. 
Olemme yhteistyössä Espoon kaupungin ja muiden 
alueen keskeisten innovaatiotoimijoiden kuten Aalto-
yliopiston, VTT:n ja Tekniikan Akateemiset TEK ry:n 
kanssa onnistuneet luomaan ja kokeilemaan uusia alueen 
eri toimijoita erityisesti SDG-teemoissa törmäyttäviä 
digitaalisia tapahtuma- ja yhdessätekemisen konsepteja. 
Niiden avulla voidaan tuoda yhteen niin luovia osaajia, 
startuppeja ja pk-yrityksiä, yritysten ja julkisten toimijoiden 
kehittämishankkeita, kansainvälisiä yhteistyökumppaneita 
kuin rahoittajia ja näin vahvistaa alueen TKI-yhteistyötä ja 
alueen osaamisen tarjoutumista globaalisti. 

Kehitettävää kuitenkin riittää, sillä uusien hankkeiden 
käynnistämisen rinnalla projektien tuotosten käytäntöön 
viemiseen on panostettava entistä enemmän. Ehdotamme 
innovaatioportfolioiden orkestroinnin ottamista osaksi 
alueellista työkalupakkia ja panostamista sekä projektien 
luomien protojen ja muiden tuotosten kestävän käytäntöön 
viemiseen että tiimien ja hankkeiden välisen rikastavan 
vuorovaikutuksen ja ristiin hyödyntämisen lisäämiseen.

FAKTALAATIKKO

Lisätietoa: kari.mikkela@urbanmill.fi 
https://www.urbanmill.org
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INNOSTAVA ELINVOIMAINEN 
ESPOO

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät kaikessa 
ohjelmatyössä. Projektit ja toimenpiteet toteuttavat erityisesti 
jatkuvaan oppimiseen (4), kestävään työhön ja talouskasvuun 
(8), teollisuuteen, innovaatioihin ja infrastruktuuriin (9) sekä 
kumppanuuksien rakentamiseen (17) liittyviä tavoitteita. Tavoite 
kahdeksan, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, on kehitysohjelman 
hyötytavoitteiden näkökulmasta keskeisin kestävän kehityksen 
tavoite. Tavoitteessa edistetään pitkäkestoista, inklusiivista ja 
kestävää taloudellista kasvua sekä tuottavaa ja ihmisarvoista 
työllisyyttä kaikille.

Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelma on alusta, jossa kehitetään 
kokeillen ja pilotoiden innovatiivisia ratkaisuja yhdessä kumppaneiden 
kanssa. Ohjelmatyöllä on saavutettu merkittäviä onnistumisia. 
Kestävä elinvoimaisuus ja kasvun edellytykset koostuvat monista eri 
tekijöistä, esimerkiksi yritysten ja yrittäjien hyvästä ja dynaamisesta 
toimintaympäristöstä, kaikkialla läsnäolevasta kansainvälisyydestä, 
tapahtumina näkyvästä elävästä kaupunkikulttuurista sekä 
erityisesti dynaamisesta liiketoimintaekosysteemistä, jossa osaajat ja 
työnantajat löytävät toisensa.

Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelma on yksi kaupungin neljästä poikkihallinnollisesta 
kehitysohjelmasta, joiden avulla Espoo-tarinaa vuosina 2017–2021 toteutetaan. Ohjelman 
tavoitteena on, että Espoo kasvaa kestävästi taloudelliset, ekologiset ja sosiokulttuuriset 
tekijät huomioiden. Ohjelmalla on neljä hyötytavoitetta, joita kohti mennään projektien ja 
toimenpiteiden kautta: monipuolistetaan elinkeinorakennetta ja vahvistetaan elinvoimaa, 
tehdään Espoosta vetovoimainen ja kansainvälisesti kiinnostava tapahtumakaupunki, 
vastataan työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaan ja vahvistetaan yritys- ja 
yrittäjämyönteisyyttä. 

Ohjelman hyötytavoitteita heijastelevien teemojen ympäriltä on 
löytynyt useita kunnianhimoisia, kauaskantoisia ja abstrakteja sekä 
käytännönläheisiä, konkreettisia ja välittömiä avauksia, joiden 
toteutumista ohjelma edistää. Jokainen ohjelman toimenpide 
ja projekti toteutetaan joko poikkihallinnollisena yhteistyönä tai 
yhteistyönä kaupunkiorganisaation ulkoisten kumppaneiden kanssa. 
Erityisen kunnianhimoista ulkoinen yhteistyö on elinkeinoelämän 
Palvelutori-hankkeessa, jossa kaupungin elinkeinotoimi on yhdessä 
kuuden kumppaniorganisaation kanssa muodostanut yhteisen 
Business Espoo -yrityspalveluverkoston. Business Espoo palvelee 
yritys- ja yrittäjäasiakkaita kustannusvaikuttavasti ja Espoo-tarinan 
mukaisesti. Toiminta yhteisissä tiloissa käynnistyi elokuussa 2018.

Suomen taloudessa tapahtuneet käänteet ja siirtyminen hitaan 
kasvun aikaan näkyy tulevaisuudessa oletettavasti yritysten 
investointihalukkuuden vähenemisenä ja innovaatio- ja 
kehityshankkeiden osittaisena vähentymisenä myös Espoossa. 
Työllisyyden positiivinen kehitys hidastuu tai pysähtyy, vaikkakin jo 
useilla toimialoilla kärjistynyt kohtaanto-ongelma tuskin helpottaa. 

Muuttunut toimintaympäristön tilanne edellyttää myös ohjelmatyöltä 
erilaista otetta. Ohjelma keskittyy entistä enemmän kumppaneiden 
(yritykset, korkeakoulut ja oppilaitokset, kolmas sektori) kanssa 
toteutettavien yhteiskehittämishankkeiden tukemiseen sekä 
aktiivisempaan elinkeinopolitiikkaan. Paitsi toimintaympäristössä 
tapahtuneet muutokset, myös henkilöresursointi haastaa 
ohjelmatyötä. Ohjausryhmässä, projekteissa ja toimenpiteissä 
mukana oleville ei ole allokoitu erillistä työaikaa ohjelmatyölle, vaan 
sitä tehdään oman työn ohessa. 

Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelmassa etsitään entistä 
rohkeammin ja monipuolisemmin tapoja, joilla uusia ratkaisuja 
otetaan käyttöön, sekä kannustetaan yrityksiä kehittämään uutta. 
Ohjelman hyötytavoitteista elinkeinorakenteen monipuolistaminen 
ja kohtaanto-ongelmaan vastaaminen tähtäävät kaupungin roolin 
kirkastamiseen, uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluihin 
sekä markkinoilla tapahtuvan kehittämistyön edistämiseen 
pitkäjänteisesti. Espoon yritys- ja yrittäjämyönteisyyttä parannetaan 
yrittäjyyskasvatuksen, markkinoinnin ja viestinnän keinoin sekä 
yrittäjyyttä eri tavoin tukemalla. Tapahtumakaupungin kehitystyö 
toteutetaan yhteistyössä matkailu- ravintola- ja elämyspalveluita 
tarjoavien yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 
Tapahtumien ja tilaisuuksien kautta lisätään kaupungin tunnettuutta, 
kasvatetaan vetovoimaisuutta ja elävöitetään kaupunkikulttuuria. 
Ohjelman kautta edistetään arjen sujuvaa kansainvälisyyttä kaikkien 
hyötytavoitteiden alla siten, että osaavat ihmiset ja innovatiiviset 
yritykset juurtuvat Espooseen ja rikastuttavat niin työyhteisöjä kuin 
muita toimintaympäristöjä.

 

• Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelma on alusta, 
jossa kehitetään kokeillen ja pilotoiden innovatiivisia 
ratkaisuja yhdessä kumppaneiden kanssa

• Kumppaniverkoston merkitys korostui 
elinkeinoelämän Palvelutori-hankkeessa, jossa 
kaupungin elinkeinotoimi yhdessä kuuden 
kumppaniorganisaation kanssa muodosti yhteisen 
Business Espoo -yrityspalveluverkoston

• Yritysten hyvä toimintaympäristö, kansainvälisyys, 
elävä kaupunkikulttuuri ja dynaaminen 
liiketoimintaekosysteemi ovat edellytyksiä kestävälle 
kasvulle ja elinvoimaisuudelle 
 
 
 
 
 

• Toimintaympäristön muutoksiin on pystyttävä 
sopeutumaan

• Siirtyminen hitaan kasvun aikaan edellyttää 
ohjelmatyöltä entistä vahvempaa keskittymistä 
kumppaneiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin

• Ohjelmatyön henkilöresursointia olisi kehitettävä, jotta 
päästäisiin entistä parempiin tuloksiin

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

FAKTALAATIKKO

Lisätietoa: harri.paananen@espoo.fi
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ASIAKASLÄHTÖISET 
YRITYSPALVELUT YHDESTÄ 
OSOITTEESTA 

Business Espoo -verkosto käynnisti toimintansa 2018 alussa ja 
yhteiset palvelukanavat avattiin syyskuussa 2019. Verkostoon 
kuuluu toimijoita niin kaupungilta kuin kaupungin konsernista, 
alueellisia ja valtakunnallisia sekä yritysten edustajia. Palvelujen 
tarjoajat kuuntelevat yrittäjien ja yritysten tarpeita ja toiveita, 
tutkivat systemaattisesti yritysten muuttuvia tarpeita eri vaiheissa 
ja vastaavat tarpeisiin jatkuvalla innovatiivisten ratkaisuiden 
testaamisella ja tuottamisella.

Kaikki sai alkunsa, kun Espoon yrityspalveluissa tunnistettiin kolme 
haastetta, jotka olivat heikentäneet sinänsä hyvää palautetta 
saaneiden palveluiden vaikuttavuutta Espoon ja espoolaisten 
yritysten elinvoimaisuuteen:

1. Monelle organisaatiolle hajautunut palveluntarjonta
2. Palveluiden heikko tunnettuus
3. palvelukehityksen etäisyys asiakkaaseen nähden.

Espoo-tarinan mukaisesti vastuullisina edelläkävijöinä 
luotiin uudenlainen, kaupunki palveluna -ajattelua toteuttava 
asiakaslähtöinen yhteistyömalli, jolla pystyttiin vastaamaan 
yrityspalvelujen haasteisiin.

Business Espoo -yrityspalveluverkosto palvelee Espoon ja 
lähialueiden yrittäjiä ja yrityksiä seitsemän eri toimijan voimin. 
Uudenlaisen palveluohjaksen tavoitteena on, että asiakas saa 
palvelunsa ”yhdeltä luukulta” niin, että sadat eri yrityspalvelut on 
koottu asiakkaan kannalta tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin 
ilman, että häntä pompotellaan organisaatiolta toiselle. Business 
Espoon ammattilainen osaa selvittää yritysasiakkaan tilanteen ja 
ohjata verkostossa eteenpäin oikeaan palveluun. Tämä on vaatinut 
henkilöstön kouluttamista koko palvelutarjoamaan ja vahvaa 
verkostojohtamista ja sisäistä viestintää yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Verkostolla on yhteisen palvelutarjoaman ja 
palvelukanavien lisäksi yhteinen viestintä ja markkinointi, yhteisiä 
tapahtumia ja yhteiset toiminnan johtamisen ja kehittämisen 
prosessit. Asiakkaat osallistuvat palvelujen kehittämiseen mm. 
palvelumuotoiluprosessien ja hackathonien kautta.

Yrityspalveluverkoston palvelut jakautuvat kuuteen palvelualueeseen, 
jotka ovat yrityksen perustaminen, kasvu, kansainvälistyminen, 
rekrytointi, osaamisen kehittäminen ja muutostilanteet. Verkostossa 
toimii yli 100 nimettyä Business Espoo -asiantuntijaa, jotka 
neuvovat ja tukevat yrittäjiä ja yrityksiä yrityksen perustamisessa ja 
kehittämisessä, osaavan työvoiman hankinnassa ja kansainvälisessä 
työnhaussa, yritysten osaamisen vahvistamisessa koulutusten 
kautta sekä auttavat yrityksiä ja sijoittajia löytämään oikeat 
kontaktit. Yrityksille ja yrittäjille tarjotaan myös mahdollisuuksia 
verkostoitumiseen erilaisissa tapahtumissa ja koulutuksissa. 

Verkoston tuorein vahvistus on chatbot Bertta, joka vastaa 
yrittäjien ja yrittäjäksi haaveilevien kysymyksiin vaikkapa 
kansainvälistymisestä, koulutuksesta ja työllistymisestä Business 
Espoon omilla verkkosivuilla.

Business Espoosta on kehittynyt ennemmin mielenlaaduksi kuin 
fyysiseksi palvelupisteeksi, vaikka toki siellä palvellaan asiakkaita 
ajanvarauksella myös paikan päällä. Verkoston organisaatiot jakavat 
yhteiset työskentelytilat ja kaikki työpisteistä kahvinkeittimiin, 
on yhteiskäytössä. Kaikin tavoin Business Espoossa pyritään 
toimimaan yhtenä joukkueena, organisaatiorajat ylittäen. Tämä 
on myös asiakkaan etu, sillä oleellista ei ole palvelun tarjoajan 
organisaation nimi, vaan toimitetun palvelun laatu ja oikea-aikaisuus. 
Yhdessä yrityspalveluverkostossa on loistava mahdollisuus 
kehittää toimintaansa ja vauhdittaa elinvoiman kasvua kestävällä 
tavalla. Vahvalla verkostomaisella yhteistyöllä voidaan saavuttaa 
entistä parempi asiakaslähtöisyys, palveluiden laatu sekä 
kustannusvaikuttavuus.

Espoolla on tavoitteena tukea alueen yritystoimintaa ja saada näin alueelle lisää elinvoimaa 
ja työpaikkoja. Yrityspalveluiden kehittämistyössä syntyi seitsemän eri toimijan muodostama 
verkosto Business Espoo, joka tarjoaa espoolaisille ja sen lähikuntien yrittäjille ja yrityksille 
asiakaskeskeistä, laadukasta ja kustannusvaikuttavaa yritys- ja yrittäjäpalvelua yhdestä 
osoitteesta.

Tärkeintä on palvelun laatu 
ja ajoitus, ei se mikä yksikkö 

tarjoaa palvelua.

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

Lisätietoa: harri.paananen@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Asiakaslähtöisen yrityspalvelun tarjoaminen ja 
palvelutarjonnan selkiyttäminen

• Verkoston periaatteena jatkuva kehittäminen: oman 
työn kriittistä analysointia ja rohkeitakin kokeiluja, sillä 
kaikkea ei ole tarkoitus tehdä kuten aina aiemmin on 
tehty

• Uusien yrittäjien ja yritysten tukeminen ennen yrityksen 
perustamista ja sen jälkeen 
 
 

• Seitsemän eri toimijan muodostaman verkoston 
yhteistyön prosesseissa riittää vielä paljon kehitettävää
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KAUPUNGINJOHTAJAN 
INNOVAATIOKILPAILU 

Kilpailusarjoja on kaksi: innovaatiot ja potentiaaliset innovaatiot eli 
ideat. Ulkopuolinen raati arvioi kaikki kilpailun hakemukset, minkä 
jälkeen kaupungin omista asiantuntijoista koottu arviointiryhmä 
arvioi kaikki jatkoon päässeet innovaatiot. Innovaatio tai idea voi 
olla pieni tai suuri, mutta olennaista on, että se on parantanut tai 
parantaa tuotettavaa palvelua tai organisaation sisäistä toimivuutta. 
Innovaatio on voinut jo tuottaa paljon tuloksia tai se voi olla tuore 
ajatus, jonka tuottama sato korjataan vasta myöhemmin. Erityisesti 
huomioidaan sellaiset uudistukset, joissa asiakkaat ja kuntalaiset 
ovat etusijalla joko paremman palvelun saajina tai kehittämisessä 
yhteistyökumppaneina. 

Kilpailun finalistit esittelevät innovaationsa johdon foorumissa, 
johon osallistuvat kaupunginjohtajan lisäksi toimialojen johtajat, 
tulosyksikköjen johtajat sekä johtavat asiantuntijat. Tämä vaihe on 
tärkeä myös viestinnällisesti, sillä tieto innovaatioista ja innovoinnin 
merkityksestä välittyy laajasti henkilöstölle. 

Espoon hakemukset osallistuvat automaattisesti myös 
Laatukeskuksen Laatuinnovaatio-kilpailuun (Quality Innovation 
Award). Espoon innovaatioita on palkittu niin kansallisissa kuin myös 
kansainvälisissä kilpailuissa.

Lisätietoa: arja.kaikkonen@espoo.fi

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu kannustaa parantamaan ja kehittämään kaupungin 
palveluja ja Espoon kaupungilla tehtävää työtä. Se on järjestetty vuodesta 2012 lähtien ja 
se tukee tavoitetta entistä asukas- ja asiakaslähtöisemmästä Espoosta. Kilpailuun voivat 
osallistua kaikki kaupungin työntekijät, työyhteisöt, verkostot ja porukat.

Kilpailussa huomioidaan 
erityisesti aloitteet ja ideat 
jossa kaupungin asukkaat ja 

asiakkaat ovat keskiössä.
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PALVELUJA 
ASIAKASLÄHTÖISESTI

Espoo toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable 
Development Goals SDG) kehittämällä kaupungin palvelujen 
johtamista. Palvelujen tuotteistaminen tarkoittaa, että palvelut 
nimetään, luokitellaan ja kuvataan tarkoituksenmukaisesti. Espoossa 
palvelut tuotteistettiin ensimmäisen kerran muutamia vuosia sitten, 
jolloin näkökulmana oli lisätä johtamisessa tarvittavaa tietoa ja 
kustannustietoisuutta. Kun palvelut on tuotteistettu, niiden käyttöä ja 
kustannuksia pystytään paremmin seuraamaan dataa hyödyntäen. 

Palvelujen johtamisen kehittämisessä tuotteistustyötä on 
jatkettu asiakaslähtöisesti. Syksyllä 2019 käynnistettiin 
projekti asiakaslähtöisten palvelujen tuotteistamiseksi ja 
kustannusvaikuttavuuden kehittämiseksi. Palvelujen tuotteistamisen 
taustalla on strategiamme, Espoo-tarina, jonka tärkein arvo on 
asukas- ja asiakaslähtöisyys. Palveluja kehitetään sosiaalisesti, 
kulttuurisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi asukkaan ja 
asiakkaan näkökulmasta. Palvelujen tuotteistaminen edistää osaltaan 
SDGn kestävän kehityksen tavoitetta 3 Terveyttä ja hyvinvointia ja 
tavoitetta 11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt. 

Asiakassegmentoinnin yhteydessä tunnistettiin ja analysoitiin 
asiakkaiden palvelutarpeita nykytilassa ja ennakoivasti 
tulevaisuudessa. Kehittämisessä arvioitiin, miten nykyinen 
kaupungin palvelutarjooma vastaa tunnistettuihin asiakkaiden ja 
asukkaiden tarpeisiin. Palvelutuotteiden tietoja voidaan hyödyntää 
palvelutoiminnan tehostamiseen, kustannusten seurantaan ja 
ennustamiseen. Niukkoja resursseja voidaan kohdentaa niille 
asiakasryhmille, jotka tarvitsevat palveluja eniten, ja kohdentaa 
kevyempiä palveluja ja palvelukanavia asiakkaille, jotka selviävät 
kevyemmillä palveluilla, itsepalveluilla tai digitaalisten kanavien 
palveluilla. 

Digitaalisten palvelukanavien kehittäminen parantaa palvelujen 
saatavuutta, ja palvelujen tuotteistaminen auttaa tunnistamaan 

paremmin digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksia. Edelleen 
tarvitaan asiakkaan kohtaamisia kasvokkain, vaikka palvelujen 
digitalisointiaste kasvaa. Palvelujen tuotteistaminen mahdollistaa 
tulevaisuudessa, että palvelut ovat saatavilla tehokkaasti ja että ne 
vastaavat asiakkaiden tarpeisiin vaikuttavasti erilaisia palvelukanavia 
pitkin. Tämä edellyttää entistä tiiviimpää ja systemaattisempaa 
kaupungin toimialojen sisäistä ja yksiköiden välistä yhteistyötä. 

Kaupungin kaikki yli 20 tulosyksikköä ovat kehittäneet 
palveluvalikoimiaan ja toimialat tarkastelleet omien yksiköidensä 
palvelukokonaisuutta. Tavoitteena on poistaa päällekkäisyyksiä 
ja sujuvoittaa toimintaa ohjaamalla asiakkaat oikeiden palvelujen 
pariin. Palveluja tarkastellaan myös yli toimialarajojen löytäen 
palveluintegraatioita, joilla on merkittäviä vaikuttavuustekijöitä, 
kun asiakkaan tilanne saadaan hoidettua mahdollisimman kevein 
toimenpitein ohjaten asiakas tarpeen mukaan sujuvasti palvelusta 
toiseen. Asiakkaan palvelupolku tulee saada mahdollisimman 
sujuvaksi ja ennaltaehkäiseviin palveluihin on panostettava 
riittävän aikaisessa vaiheessa. On tärkeää, että kaupunkitasoinen 
kehittämistyö on herättänyt kaupungin palveluissa ja niiden 
välillä hyviä keskusteluja. Johtajat ja kehittäjät ovat tunnistaneet 
yhteisiä asiakkaita ja lisäksi oppineet toinen toisiltaan. Palvelujen 
tuotteistamiseen on osallistunut yli sata kaupungin johtajaa ja 
työntekijää.

Espoo panostaa siihen, että palvelut vastaavat kaupunkilaisten tarpeisiin entistä 
paremmin. Tavoitteena on, että asiakas saa oikean palvelun oikeaan aikaan ja oikealla 
tavalla. Kasvavaan palvelutarpeeseen on vastattava aiempaa vaikuttavammin ja 
kustannusten kasvua hilliten.

Palvelujen tuotteistaminen 

mahdollistaa oikeiden 

palvelujen kohdistumisen 

oikealle asiakkaalle, 

oikea-aikaisesti, oikealla 

kanavalla ja oikealla 

järjestämistavalla.

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

Lisätietoa: sanna.antman-kurvi@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Palvelutuotteet tuovat lisätietoa johtajille ja tehostavat 
palvelutoiminnan ja kustannusten seurantaa ja 
ennustamista

• Palvelujen digitalisointimahdollisuuksia tunnistetaan 
entistä paremmin

• Palvelujen tuotteistaminen on herättänyt yksiköissä ja 
niiden välillä hyviä keskusteluja ja ihmiset ovat oppineet 
toinen toisiltaan

• Resursseja riittää paljon palvelua tarvitseville paremmin, 
jos arjessa hyvin pärjäävien palvelut hoituvat joustavasti 
esimerkiksi digitalisaatiota hyödyntäen 
 
 
 

• Palvelutarjooman ei ole järkevää olla kaikille asiakkaille 
samanlainen

• Palvelujen laadun yhdistäminen mittareihin on 
haastavaa ja vaatii työstämistä
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HANKINTATOIMI KAUPUNGIN 
KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TOTEUTTAJANA

Hankintojen vaikuttavuustyökalu on Espoo-tarinan tavoitteista 
johdettu tarkastelutapa tunnistaa, mihin strategisiin tavoitteisiin 
hankinnoilla voidaan vaikuttaa ja miten se voidaan tehdä. Työkalun 
avulla tarkastellaan taloudellista, sosiaalista, ekologista ja kulttuurista 
kestävyyttä, edelläkävijyyttä ja asiakas- sekä asukaslähtöisyyttä, 
yritysvaikutuksia sekä työllisyysvaikutuksia. Työkalun käytön 
yhteydessä raportoidaan, miten hankinnalla on käytännössä 
tuettu näitä strategisia teemoja. Työkalun käyttöönoton jälkeen 
esimerkiksi sosiaalisen työllistämisen määrää hankintasopimusten 
kautta on pystytty vuoden 2019 aikana nostamaan 30 prosenttia 
edellisvuodesta. 

Hankintaprosesseissa painottuu vahvasti toimittajamarkkinoiden 
osaamisen hyödyntäminen keskustelun kautta. Tässä vuoropuhelussa 
selvitetään miten potentiaaliset toimittajat ovat omissa tuotteissaan 
ja palveluissaan huomioineet Espoon kanssa yhteiset tavoitteet. 
Varsinkin ekologisen kestävyyden, edelläkävijyyden ja asukas- 
sekä asiakaslähtöisyyden osalta toimittajien uudet innovaatiot 
ja toimintatavat tuovat loistavia uusia mahdollisuuksia tuottaa 
palveluita ja tuotteita kestävämmin. Kun markkinoiden parhaat 
toimintatavat huomioidaan hankinnoissa, saadaan hankintojen kautta 
valittua parhaita toimittajia sopimuskaudelle.

Jokaisen hankinnan valmistelun yhteydessä käydään läpi ne 
strategiset tavoitteet, jotka voidaan huomioida. Valmistelussa nämä 
tavoitteet sisällytetään sekä hankintaan että toimittajiin kohdistuviin 
vaatimuksiin. Vaikuttavuustyökalu on tässä olennaisessa roolissa. 

SDG-tavoitteista hankinnoissa on pystytty huomioimaan 
muun muassa tavoitetta 8: “Edistää kaikkia koskevaa 
kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä 
säällisiä työpaikkoja” sekä tavoitetta 9 “Rakentaa kestävää 
infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita”. 
Palveluhankintojen kautta tuetaan usein tavoitetta 3 “Taata 
terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille”. Tämä tavoite 
nousee monissa hankinnoissa tärkeimmäksi SDG-tavoitteeksi.

Tulevaisuudessa on tärkeää kehittää Espoon tavoitteita ja samalla 
vaikuttavuustyökalua niin, että tavoitteet voidaan määritellä yhä 
tarkemmalla ja yksiselitteisemmällä tavalla. Tavoitteena on tunnistaa 
yhä paremmin ne yksittäiset keinot, joilla muun muassa SDG-
tavoitteita pystytään tukemaan erilaisissa hankinnoissa. 

Seuraava kehitysaskel on viedä tavoitteiden seuranta kiinteämmin 
sopimuskaudelle. Jotta tavoitteiden toteutumista voidaan 
paremmin ohjata ja seurata, on Espoo käynnistänyt sopimus- ja 
toimittajahallinnan prosessien kehittämisen ja järjestelmätuen 
rakentamisen. Selkeät sopimushallinnan prosessit, työtavat ja 
vastuut mahdollistavat hankinnan yhteydessä sovittujen tavoitteiden 
toteutumisen ja tulosten raportoinnin. Tämä käynnissä oleva työ 
mahdollistaa sopimustoimittajien ohjaamisen ja tulosten seurannan 
samoilla periaatteilla kuin oman toiminnan ohjaamisen. 

Espoon hankintatoimen kehittämiseen on hankintaprosessien 
osalta osallistunut koko hankintakeskuksen noin 30 hengen 
organisaatio. Sopimus- ja toimittajahallinnan prosessien ja työtapojen 
kehittämiseen osallistuu lisäksi useita kymmeniä kaupungin 
toimialojen henkilöitä, jotka työskentelevät sopimustoimittajiemme 
kanssa yhteistyössä. 

Espoo hankkii vuodessa palveluita ja tavaroita 1,2 miljardilla eurolla. Sopimustoimittajat 
tuottavat kaupungille hyvin monipuolisesti erilaisia palveluita päiväkotien Frozen-
mekoista vanhusten palveluasumiseen, asfaltointiin tai järvien hoitokalastukseen. Myös 
palvelutuotannossa tarvittavia tuotteita ostetaan hyvin eri kategorioista. Tuotteita 
tarvitaan tiekunnossapidon aurauskepeistä koululaisten askartelutarvikkeisiin. Koska 
hankinnan kohteet ovat hyvin monipuolisia, hankintatoimessa on kehitetty työtapoja 
löytää juuri oikeita keinoja Espoo-tarinan ja kestävän kehityksen tavoitteiden 
huomioimiseen systeemitasolla.  

Työkalun käyttöönoton 

jälkeen esimerkiksi 

sosiaalisen 

työllistämisen määrää 

hankintasopimusten 

kautta on pystytty vuoden 

2019 aikana nostamaan 30 

prosenttia edellisvuodesta.

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

Lisätietoa: veera.lavikkala@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Tavoitteet tarkastellaan hankintakohtaisesti
• Prosessit ja yhteiset työtavat mahdollistavat 

tavoitteiden huomioimisen kaikissa keskitetyissä 
hankinnoissa

• Järjestelmätuki mahdollistaa hankinnoissa huomioitujen 
tavoitteiden raportoinnin ja seurannan 
 
 
 

• Tavoitteiden toteutumisen varmistaminen 
sopimuskaudella

• Miten voidaan mitata tavoitteiden toteutumista
• Millä konkreettisilla tavoilla erilaisia tavoitteita voidaan 

huomioida hyvin erilaisissa palveluissa ja tuotteissa
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YHTEISKEHITTÄMISELLÄ UUSIA INNOVAATIOITA, 
TOIMINTATAPOJA JA LIIKETOIMINTAA

ASEMAKAAVA ON ASKEL KESTÄVÄN KERAN 
TOTEUTUMISEEN

FINNOOSEEN SUUNNITELLAAN SUOMEN ENSIMMÄISTÄ 
GEOTERMISTÄ LÄHILÄMPÖVERKKOA

EUROOPPALAINEN YHTEISHANKE TAVOITTELEE 
ENERGIAPOSITIIVISIA ALUEITA

KESTÄVÄÄ KASVUA KIERTOTALOUDESTA 
 

YK:N UNTIL TEHOSTAA DIGITAALISIA INNOVAATIOITA
 

SENSIBLE 4 KULJETTAA AUTONOMISESTI

ST1:N GEOLÄMPÖHANKE VOI MULLISTAA 
KAUKOLÄMMÖNTUOTANNON

KIERTOTALOUS ON TEHOKAS TYÖKALU LIIKENTEEN 
PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEKSI

YHTEISTYÖLLÄ PUHTAAMPIA ENERGIARATKAISUJA

ESPOO CLEAN HEAT – HIILINEUTRAALI KAUKOLÄMPÖ 
ESPOOSEEN 2020-LUVULLA

PUHDISTETUSTA JÄTEVEDESTÄ LÄMPÖ TALTEEN

5G-ÄLYKAUPUNKIHANKE ETENEE

KAUPUNKIAKATEMIA TUKEE KAUPUNKIKEHITTÄMISTÄ

KAUPUNGIN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖLLÄ RATKOTAAN 
YHTEISIÄ HAASTEITA

OSA II: KÄDENJÄLKIAJATTELU JA INNOVAATIOT

OSA III: KESTÄVÄ KAUPUNKIKEHITTÄMINEN
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YK:N TEKNOLOGIAINNOVAATIO-
LABORATORIO UNTIL TEHOSTAA 
DIGITAALISTEN INNOVAATIOIDEN 
TUOMISTA KOKO MAAILMAN 
ULOTTUVILLE 

UNTIL:in visio on maailma, jossa digitaalisen innovoinnin tuloksia hyödynnetään kestävässä 
kehityksessä ja ihmisten ja yhteiskuntien voimaannuttamisessa, ja ne tuodaan kaikkien 
ulottuville. Tavoitteena on hyödyntää digitaalisia innovaatioita edistämään kestävän 
kehityksen tavoitteiden (SDGt) saavuttamista. UNTIL ja Espoo toimivat tiiviissä yhteistyössä 
yhteisten aktiviteettien, tiedon jakamisen ja verkostoitumisen avulla.

UNTIL tukee YK:n järjestelmää, jäsenvaltioita ja kumppaneita 
maailman polttavimpien kehityshaasteiden ratkaisemisessa 
pyrkimällä tavoittamaan yhä useampia apua tarvitsevia ihmisiä, 
testaamalla ja innovoimalla sekä varmistamalla, että kukaan ei 
jää jälkeen. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on kutsunut tänä 
vuonna kaikki YK-tahot mukaan Covid-19:n vastaiseen taisteluun 
ja yhteiskuntien toiminnan elvyttämiseen. Espoossa sijaitseva 
laboratorio työstää pandemian torjuntaa ja sosiaalis-taloudellista 
elvytystä tukevia terveys- ja koulutusinnovaatioita sekä tutkii 
tulevaisuustutkimuksen ja ennakoinnin luomia mahdollisuuksia 
parantaa kykyämme reagoida tuleviin kriiseihin. Muun YK:n tavoin 
UNTIL painottaa toiminnassaan ilmastonmuutosta, sukupuolten 
välistä tasa-arvoa, ihmisoikeuksia, sekä yhteiskunnallista 
osallistumista ja monimuotoisuutta.
 

TULEVAISUUDEN HAASTEET RATKAISTAAN 
YHDESSÄ

Tasa-arvo, hyvä hallinto, monimuotoisuus ja syrjinnän vähentäminen 
ovat kaikki kestävän kehityksen kulmakiviä. Vuonna 1992 Rio de 
Janeirossa pidetyssä ilmastokokouksessa kestävä kehitys määriteltiin 
taloudelliseksi, sosiaaliseksi ja ympäristön kannalta kestäväksi 
kehitykseksi, mutta nykypäivänä kestävän kehityksen uhkana ovat 
erityisesti kasvava epätasa-arvo, ilmastonmuutos, digitaalisten 
hallintomallien kehittymättömyys ja teknologian väärinkäyttö.  UNTIL 
pyrkii yhteistyöllään Espoon kaupungin ja Suomen valtion kanssa 
luomaan sellaiset poliittiset puitteet, normit, standardit ja insentiivit, 
jotka tukevat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. 

Vuonna 2018 Espoo liittyi yhdessä 24 muun kaupungin kanssa YK:n 
kestävän kehityksen edelläkävijäksi ja sitoutuu saavuttamaan YK:n 
kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. 
 
 
Lisätietoa: Razi Latif, latif1@un.org
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ÄLYKÄS KAUPUNKI: SENSIBLE 4 
KULJETTAA AUTONOMISESTI 
MATKOJEN ENSIMMÄISET JA 
VIIMEISET KILOMETRIT

Maailmanlaajuisesti henkilöautoja on käytössä yli miljardi ja 
uusia valmistetaan vuosittain yli 70 miljoonaa. Liikkuminen ja 
liikenne tuottavat merkittävän osan maailman saasteista ja 
kasvihuonekaasuista. Jos kestämätöntä linjaa halutaan muuttaa, on 
luonnollisesti muutettava ihmisen tapaa liikkua paikasta toiseen.
Sensible 4:n visio on selvä. Yrityksessä uskotaan maailmaan, joka 
ei perustu yksityisautojen omistamiseen. Tulevaisuuden liikenne 
on jaettua, sähköllä toimivaa ja itsestään ajavaa – liikenteessä on 
vähemmän autoja ja ihmisille on enemmän tilaa.

GACHAN TARINA

Miten visiosta tulee todellisuutta? Sensible 4 on kehittänyt 
itsenäisesti ajavan, kaikissa olosuhteissa toimivan GACHA-bussin. 
Se on tarkoitettu jaettuun käyttöön, matkojen ensimmäiselle 
ja viimeiselle kilometrille. Jos GACHA-sukkulabussit liitetään jo 
olemassa olevaan julkiseen liikenteeseen, autonomiset ajoneuvot 
voivat tarjota liikkumisvaihtoehdon julkisen liikenteen verkoston 
ulkopuolella ja siten auttaa vähentämään yksityisautojen tarvetta.

Itseajava GACHA navigoi sujuvasti urbaanissa ympäristössä ja 
tarjoaa ympärivuotisen, kestävän kutsupalveluun perustuvan 
liikennöinnin. Itseajautuvuus palvelee erilaisia alueita yrityspuistoista 
yliopistokampuksiin ja lentokentistä virkistysalueisiin. Alueesta 
riippumatta, älykäs, kestävä itseohjautuva liikennejärjestelmä 
vapauttaa tilaa ihmisille, luonnolle ja aktiiviselle urbaanille elämälle. 
Sen lisäksi itseajava ratkaisu kuluttaa vain vähän energiaa ja 
resursseja.

Vielä on paljon työtä tehtävänä, jotta itseajavista autoista tulee 
normi. Yksi suurimmista haasteista on vaihtelevat sääolosuhteet. 
Useimmat autonomiset ajoneuvot toimivat vain optimaalisissa 
olosuhteissa. Toisen haasteen tuovat muiden autojen kuljettajat, 
jotka eivät noudata liikennesääntöjä. Itseajavat autot ovat robotteja, 
eli ne toimivat siten, miten ne on opetettu toimimaan, jolloin 
muiden tielläliikkujien toiminta voi aiheuttaa vaaratilanteita. Jotta 
saavutetaan turvallinen ja kestävä kaupunkimalli, myös haasteista 
täytyy puhua.

TULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT

Jotta visio saavutetaan, GACHA viedään seuraavaksi erilaisiin 
ympäristöihin Euroopan Unionin alueella, Aasiassa sekä Lähi-Idässä. 
Vuoden 2020 aikana pilottiohjelma Espoon kaupungin kanssa jatkuu, 

jotta vuoteen 2022 mennessä voidaan perustaa vakituinen itseajavan 
bussin reitti Espooseen.

SENSIBLE 4

Sensible 4 on suomalainen itseajavien autojen teknologiaa kehittävä 
yritys, jonka päätuote on autonomisen ajoneuvon ohjelmisto. 
Ainutlaatuinen teknologia yhdistää informaatiota useista sensoreista 
(sensorifuusio), mikä mahdollistaa itseajavien ajoneuvojen toiminnan 
hankalissakin olosuhteissa. Sensible 4 keräsi vuoden 2020 alussa 
A-kierroksella 7 miljoonaa dollaria japanilaisilta teknologiasijoittajilta. 
Sensible 4 voitti parhaana start up -yrityksenä arvostetun Dubai 
World Challenge for Self-Driving Cars -palkinnon lokakuussa 
2019. Itseajava sukkulabussi GACHA on lisäksi voittanut useita 
muotoilupalkintoja.

Espoon kaupunki ja Sensible 4 toteuttivat syksyllä 2019 yhteistyössä pilotin Espoon 
Kerassa, missä päästiin käytännössä testaamaan itseajavia autoja osana julkista liikennettä. 
Tärkeimpänä teemana oli tarjota Keran alueella työskenteleville mahdollisuus kulkea 
itseajavan GACHA-bussin kyydissä viimeiset kilometrit työmatkastaan, eli esimerkiksi Keran 
juna-asemalta toimistolle. Pilotti tarjosi ihmisille mahdollisuuden turvalliseen, edulliseen ja 
kestävään työmatkaan.

TIETOA GACHASTA:
Luokitus: Autonominen mini-bussi

Autonomisuuden taso: SAE taso 4

Kehittäjä: Sensible 4

Suunnittelija: MUJI

Maksimi kapasiteetti: 10 + 6 henkilöä

Maksiminopeus itseajaen: 40 km/h

Julkisten testiajojen määrä: 34

Itseajautuvuus palvelee erilaisia alueita yrityspuistoista 

yliopistokampuksiin ja lentokentistä virkistysalueisiin.“

FAKTALAATIKKO

1. Itseajavien autojen yksi suurimmista haasteista on sää. 
Suurin osa itseajavista autoista toimii vain tietyissä 
sääoloissa

2. Kun ihminen rikkoo lakia liikenteessä, robotti ei tiedä mitä 
tehdä. Itseajavat autot ovat robotteja ja robotit tekevät 
sen, mihin ne ovat ohjelmoitu. Tämä saattaa johtaa 
vaaratilanteisiin liikenteessä

3. Tulevaisuuden liikenteen suunnittelu ja toteutus vaatii 
monialaista keskustelua

Lisätietoa: info@sensible4.fi
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PÄÄSTÖTÖNTÄ ENERGIAA 
KALLIOPERÄN SYVYYKSISTÄ - 
ST1:N GEOLÄMPÖHANKE ESPOON 
OTANIEMESSÄ VOI MULLISTAA 
KAUKOLÄMMÖNTUOTANNON

St1:n yhteistyökumppanina projektissa on energiayhtiö Fortum, 
joka ostaa valmiin laitoksen tuottaman lämpöenergian Espoon 
kaukolämpöverkkoon. Otaniemen geotermisen laitoksen lämpöteho 
varmistuu 2021 tehtävän virtaustestin perustella ja tavoitteena 
on kattaa jopa 10 % Espoon kaukolämmön tarpeesta. Uusiutuva 
geoterminen lämpö lisää lämmöntuotannon joustavuutta ja vähentää 
päästöjä Espoon alueella.

Espoon kaupungin strategian mukaan kaupunki toimii 
ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä ja pyrkii pienentämään 
asukkaidensa hiilijalanjälkeä. Espoo on edelläkävijä Suomessa 
puhtaan geolämmön tuotannossa ja hyödyntämisessä ja näkee 
geotermisen kaukolämmön soveltuvan hyvin tiiviisti asuttuihin 
kaupunkikeskuksiin. 

Suomessa täysin uutta energiantuotantomuotoa pilotoivassa 
geolämpöprojektissa on monia haasteita, mutta onnistuessaan 
se voi mullistaa kaukolämmön tuotannon niin meillä kuin monissa 
muissakin maissa. Otaniemen hanke onkin yksi Suomen uusiutuvan 
energian merkittävimmistä kärkihankkeista, jonka onnistumisella on 
huomattava merkitys maamme energiaomavaraisuudelle ja päästöjen 
vähentämiselle: kaukolämpö on maamme yleisin lämmitysmuoto 
ja 2,7 miljoonaa suomalaista asuu kaukolämpötaloissa. Mikäli 
geotermistä energiaa hyödyntävä lämmöntuotantokonsepti 
pystytään kaupallistamaan, suuntaamme kohti tulevaisuutta, jossa 
lämpöä voidaan tuottaa täysin päästöttömästi polttamatta mitään. 
Vuonna 2015 alkanut pilottiprojekti on tähän mennessä edennyt 
suunniteltujen vaiheiden mukaan – joskin, kun kyseessä on tutkimus- 

Kallioperän luonnollista lämpöä hyödyntävä geolämmöntuotanto on lupaava ja päästötön 
keino tuottaa lämpöä. Suomalainen energiayhtiö St1 pilotoi ensimmäistä kertaa geotermistä 
lämmöntuotantoa teollisessa mittakaavassa Suomen haastavissa olosuhteissa porautuen yli 6 
kilometrin syvyyteen maamme kovaan graniittiseen kallioperään. St1:n Otaniemen pilottihanke 
Espoossa on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen projekti, jonka tavoitteena on testata ja 
kehittää geotermisen liiketoimintakonseptin kaikkiin työvaiheisiin teknisesti toimivat ja 
taloudellisesti kannattavat ratkaisut, jotta konsepti voidaan kaupallistaa pilotin jälkeen. 

ja tuotekehitysprojekti, se on vaatinut ennakoitua enemmän aikaa 
ja investointeja. Matkan varrella on ilmennyt haasteita, mutta ne 
on pystytty ratkaisemaan. Projektin eteneminen on vaatinut esim. 
porausteknologian kehittämistä ja sen myötä on ensimmäistä kertaa 
onnistuttu yli 6 kilometriä syvän reiän poraamisessa suomalaiseen 
kovaan kallioperään. Projekti onkin kasvattanut suomalaista 
geoenergian osaamista maailmanluokan tasolle – niin porauksen, 
stimuloinnin kuin virtausanalytiikan alueilla.

Myös projektin haastava stimulointivaihe eli veden virtauksen 
aikaansaaminen porattujen reikien välille suoritettiin onnistuneesti. 
Aiemmista ulkomaisista projekteista oppeja ottaen veden 
pumppaaminen tarvittavien mikrojäristysten aikaansaamiseksi 
kallioperään tehtiin erittäin hallitusti siten, että ympäristölle 
aiheutuneet haitat pystyttiin minimoimaan hetkellisiin äänihaittoihin. 
Veden kulkua kalliossa seurattiin tarkasti syviin porareikiin 
asennettujen geofonien avulla yhteistyössä Helsingin yliopiston 
Seismologian instituutin kanssa. Stimulaation tulosten avulla kaikki 
maanalaiset työt saatiin valmiiksi. 

Suunitelman mukaan laitos on käyttöönottovaiheessa loppuvuodesta 
2021. Se tulee valmistuessaan olemaan maailman syvin geotermisen 
energian lämmöntuotantolaitos, joka tuottaa lämpöä täysin 
päästöttömästi.

Tuotanto käynnistyy 

vuonna 2021. Kyseessä 

on maailman syvin 

geoterminen lämpölaitos. 

Tuotettu lämpö on täysin 

päästötöntä.

Lisätietoa: matti.pentti@st1.fi

FAKTALAATIKKO

• Valmistuessaan hanke mahdollistaa lämmön tuottamisen käytännössä ilman polttoainetta täysin päästöttömästi eli mullistaa 
kaukolämmön tuotannon

• Hanke on herättänyt kansainvälistä mielenkiintoa ja kasvattanut suomalaista alan osaamista maailmanluokan tasolle niin 
porauksen, stimuloinnin kuin virtausanalytiikankin alueilla

• Geotermisen lämmön avulla Espoon kaupunki voi vähentää ilmastopäästöjään. Laajemmassa mittakaavassa hankkeen 
onnistumisella on suuri merkitys päästöjen vähentämiselle ja energiaomavaraisuudelle niin Suomessa kuin laajalti Pohjoismaissa 
 

 

• Hanke on ainutlaatuinen tutkimus- ja tuotekehitysprojekti – ensimmäinen laatuaan maailmassa – joten haasteita ja epävarmuuksia 
riittää aina siihen asti, että on saatu tarpeeksi kokemusta pilottilämpölaitoksen tuotantokäytöstä

• Tulevien hankkeiden kaupallinen onnistuminen edellyttää pilottihankkeen oppien hyödyntämistä aikataulun ja 
kustannustehokkuuden optimoimiseksi

• Myös eri vaiheet kattavaa suunnittelua ja projektinhallintaa kehitetään jatkohankkeiden nopeuttamiseksi

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ
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KIERTOTALOUS ON TEHOKAS 
TYÖKALU LIIKENTEEN 
PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEKSI 
KUNTALAISILLE JA YRITYKSILLE

Biokaasu on fiksu ja monipuolinen energiamuoto, jonka avulla 
kotitalouksien on helppo pienentää hiilijalanjälkeään. Energiayhtiö 
Gasumin tuottama biokaasu valmistetaan Suomessa muun muassa 
kotitalouksien, maatalouden ja yritysten biohajoavista jätteistä 
– se on sataprosenttisesti uusiutuva valinta ja kiertotaloutta 
parhaimmillaan.

Gasumilla on 15 biokaasulaitosta Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö myös 
hankkii biokaasua kumppanuuslaitoksilta. Espoossa tuotettavan 
biokaasun tämänhetkinen tuotantomäärä vastaa noin 1 000 bussin 
tai 30 000 henkilöauton vuosittaista polttoainetarvetta.

Espoossa on tällä hetkellä liikenteessä yli 900 kaasukäyttöistä 
henkilöautoa. Kaasuautoilu on kuntalaiselle hyvä mahdollisuus 
konkreettiseksi, arkiseksi teoksi, jolla on suuri vaikutus. Biokaasun 
liikennekäytöllä voidaan vähentää jopa 90 prosenttia polttoaineen 
elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Lisäksi 
sen käyttö pienentää kaupunkiliikenteen lähipäästöjä, kuten 
typen oksideja ja hiukkaspäästöjä. Tämä parantaa huomattavasti 
kaupunkien ilmanlaatua. Hankintahinnaltaan kaasuauto vertautuu 
bensiinikäyttöisiin autoihin. Lisäksi biokaasu on muihin polttoaineisiin 
verrattuna edullinen valinta, mikä pienentää auton käytöstä 
aiheutuvia kustannuksia.

Kuntalaisten lisäksi yli 100 espoolaista yritystä on onnistunut 
vähentämään päästöjään biokaasun liikennekäytöllä. Biokaasun 
valintaan ovat vaikuttaneet paitsi Suomen päästötavoitteet, 
myös kuluttajien lisääntynyt ympäristötietoisuus sekä yritysten 
omat arvot. Esimerkiksi valtakunnallinen tukkukauppa Heinon 
Tukku, ympäristöhuoltoalan asiantuntija Eerola-yhtiöt sekä 
päivittäistavaraketju Lidl ovat siirtyneet käyttämään biokaasua 
logistiikassaan. 

Kansallisten ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden myötä biokaasun 
suosio niin yksityishenkilöiden kuin yritysten liikennekäytössä tulee 
kasvamaan. Myös kaasukäyttöisten linja-autojen kysyntä kuntien 
joukkoliikenteessä on ollut tasaisessa kasvussa.

Gasumilla on Espoossa kolme tankkausasemaa: Friisilässä, Vermossa 
ja Lommilassa sijaitsevan IKEA-tavaratalon yhteydessä. Gasum 

ja IKEA Suomi aloittivat vuonna 2017 yhteistyön, jonka tuloksena 
IKEA-tavaratalojen ravintoloiden biojätteistä tuotetaan uusiutuvaa 
ja vähäpäästöistä biokaasua. Samalla IKEA-tavaratalojen yhteyteen 
rakennettiin kaasutankkausasemat. Espoon tavaratalon yhteyteen 
avattu tankkausasema oli asemista ensimmäinen. Sittemmin 
kaasutankkausasemat on avattu myös Vantaan ja Raision IKEA-
tavaratalojen yhteyteen. Tankkausasemat ovat sekä tavaratalojen 
asiakkaiden että muiden kaasuautoilijoiden käytettävissä.

Kiertotalous on päivän sana ja Espoon kaupunki on sen ytimessä. Alueella tuotetaan 
uusiutuvaa biokaasua ja yhä useammat kuntalaiset ja paikalliset yritykset ovat 
siirtyneet käyttämään kaasukäyttöisiä ajoneuvoja. Biokaasun käyttö liikenteessä laskee 
polttoaineen elinkaaripäästöjä jopa 90 prosenttia ja vähentää myös liikenteen lähipäästöjä 
huomattavasti.

Lisätietoa: matti.ojanpaa@gasum.com

FAKTALAATIKKO
• Biokaasu on uusiutuva ja vähäpäästöinen energiamuoto, 

joka soveltuu niin polttoaineeksi liikenteeseen kuin 
teollisuuden energiaksi

• Gasum tuottaa biokaasua Suomessa usealla 
biokaasulaitoksella esimerkiksi kotitalouksien 
biojätteistä, päivittäistavarakauppojen ruokahävikistä 
ja jätevesilietteestä. Yhtiö hankkii biokaasua myös 
kumppanuuslaitoksilta

• Biokaasun valmistuksessa myös biojätteiden ja 
sivuvirtojen sisältämät ravinteet saadaan kierrätettyä eri 
käyttökohteissa kierrätyslannoitevalmisteiden avulla.

• Espoossa on liikenteessä yli 900 kaasukäyttöistä 
henkilöautoa (kesäkuu 2020)

• Useat espoolaiset yritykset ovat onnistuneet 
vähentämään päästöjään biokaasun liikennekäytöllä. 
Biokaasun valintaan ovat vaikuttaneet paitsi Suomen 
päästötavoitteet, myös kuluttajien lisääntynyt 
ympäristötietoisuus sekä yritysten omat arvot

• Biokaasu soveltuisi erinomaisesti sekä Espoon 
joukkoliikenteeseen että kaupungin oman 
kuljetuskaluston polttoaineeksi pienentämään 
hiilijalanjälkeä

Harvassa tuotteessa tai palvelussa yhdistyvät sekä 

kustannustehokkuus että vähäpäästöisyys samalla tavalla 

kuin biokaasussa.“
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YHTEISTYÖLLÄ PUHTAAMPIA 
ENERGIARATKAISUJA

Espoossa toimii monia innovatiivisia yrityksiä ja organisaatioita ja se on myös Nesteen 
kotikaupunki. Meille on tärkeää olla mukana yhteisissä kestävän kehityksen hankkeissa 
ja olla luomassa Espoosta aluetta, jossa kehitetään kestävämpiä ratkaisuja yhteistyössä. 
Espoossa on laajaa osaamista niin yritysten, yliopistojen kuin tutkimuslaitostenkin saralla ja 
laajamittaisilla kumppanuuksilla voimme yhdessä kehittää vastuullisia elinympäristöjä myös 
yrityksille. 

Espoo on meille erittäin tärkeä kumppani vastuullisuushankkeissa ja yhteistyö on jo nyt antanut meille paljon. Saimme vuonna 2019 tunnustusta 
Energy World Globe Ilma -kategoriassa yhdessä St1:n, HSY:n ja Fortumin kanssa tehdystä kehitystyöstä maansisäisen lämmön hyödyntämiseksi 
kaukolämmityksessä Espoossa. Lisäksi tunnustuksessa huomioitiin uusiutuvien polttoaineiden käyttö Espoon kaupungin toiminnassa. 
Kumppanuus on avainasemassa oman tavoitteemme saavuttamiseksi: luoda elinvoimaisempi maapallo lapsillemme. Uskomme myös, että 
nimenomaan yhteistyöllä on kasvava merkitys kestävän kehityksen hankkeissa, sillä mikään taho ei yksinään pysty ratkaisemaan näitä 
haasteita. 

VÄHENNÄMME YHTEISTYÖSSÄ ESPOON KAUPUNGIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ 

Espoon kaupungin tavoitteena on olla täysin hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tärkeä askel tässä on jätteistä ja tähteistä valmistetun 
Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöönotto yhteistyössä Kaupunkitekniikan keskuksen kanssa vuonna 2018. Neste MY uusiutuvan dieselin 
käyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % polttoaineen elinkaaren aikana fossiiliseen dieseliin verrattuna. Neste MY uusiutuvan 
dieselin käyttöönoton jälkeen Espoon kaupunki on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään 1 500 tonnia, jolla on merkittävä vaikutus kaupungin 
ympäristövaikutuksiin. 

Myös kaupunki-ilmasta tulee uusiutuvan polttoaineen avulla 
puhtaampaa, mistä hyötyvät sekä työkoneiden ja hyötyajoneuvojen 
kuljettajat että kaikki kaupungissa liikkuvat. Kuten Tampereen 
teknillisen yliopiston tutkimustulokset ovat osoittaneet, lähipäästöt 
voivat pienentyä useita kymmeniä prosentteja Neste MY uusiutuvan 
dieselin käyttöön siirtymisen myötä. 

Espoon kaupungin ilmastotalkoissa on Nesteen lisäksi ollut mukana 
lukuisia paikallisten yritysten asiantuntijoita. Jokaisen yrityksen 
rooli oli merkittävä Espoon kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisen mahdollistamisessa. Hanke on osoittanut yhteistyön 
merkityksen päästöjen vähentämisessä ja puhtaampien ratkaisujen 
konkreettisesta hyödyntämisestä. Viestinnällä ja aktiivisella 
osallistamisella myös henkilöstö on saatu sitoutumaan uusiutuvan 
polttoaineen käyttöön kaupungin ajoneuvoissa. Tulevaisuudessa 
entistä tärkeämpää on käyttää kaikki käytössä olevat keinot 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 

YHTEISTYÖ JATKUU “PUHDAS JA ÄLYKÄS KERA” 
-HANKKEEN MYÖTÄ 

Nesteen ja Espoon kaupungin kumppanuus laajenee 
lähitulevaisuudessa “Puhdas ja Älykäs Kera” -yhteishankkeen myötä. 
Yhteishankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää kiertotalouden 
mukaista aluesuunnittelua ja rakentamista. Tulevaisuuden 
kaupunkisuunnittelun tavoitteena on luoda ympäristöjä, jotka 
mahdollistavat kiertotalouden mukaisen elämäntavan.

Hankkeessa Espoon kaupunki ja Neste kartoittavat yhdessä  
keinoja puhtaamman energian hyödyntämiselle sekä uusien 
palvelukonseptien luomiselle liikenteen sektorilla. Neste MY 
uusiutuvalla dieselillä voisi olla merkittävä rooli liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä jo alueen 
rakentamisvaiheessa. Myös rakennustyömaalla olevien laitteiden 
käyttövoiman vaihtamisesta puhtaampaan energiamuotoon on 
keskusteltu. Neste on investoinut hankkeeseen myös rahallisesti, 
tukien “Puhdas ja Älykäs Kera “-hankkeen tärkeää työtä 
kestävämmän kaupunginosan rakentamiseksi. Haluamme kehittää 
yhteistyössä myös digitaalisia ratkaisuja. Esimerkiksi Neste-Äppi 
mahdollistaa jo nyt helpomman tankkauksen mobiilimaksun avulla 
ja samalla kaupunkilaiset näkevät tankkaamalla saavuttamansa 
päästövähenemän fossiiliseen dieseliin nähden.

Espoon kaupunki ja 

muun muassa Neste 

voittivat vuonna 2019 

Energy Global Award 

-palkinnon geotermiseen ja 

kaukolämpöön perustuvien 

energiaratkaisujen 

kehittämisestä Espoossa.

Lisätietoa: anna.aulakoski@neste.com

FAKTALAATIKKO
• Espoo tekee kaupunki-ilmasta puhtaampaa sekä työkoneiden ja hyötyajoneuvojen kuljettajille että kaikille kaupungissa liikkuville
• Yhteistyön myötä myös Neste MY uusiutuvan dieselin jakelu laajeni Neste Espoo Muuralan liikenneasemalle ja on nykyään saatavilla 

useilla liikenneasemilla Espoossa
• Jokaisen yrityksen rooli oli merkittävä Espoon kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen mahdollistamisessa
• Tulevaisuudessa entistä tärkeämpää on käyttää kaikki käytössä olevat keinot kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi
• Yhteishankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää kiertotalouden mukaista aluesuunnittelua ja rakentamista
• Uusiutuvilla polttoaineilla voi olla merkittävä rooli olla merkittävä rooli hankkeen liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisessä rakentamisvaiheessa
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ESPOO CLEAN HEAT – 
HIILINEUTRAALI KAUKOLÄMPÖ 
ESPOOSEEN 2020-LUVULLA 

Espoon kaupunki ja energiayhtiö Fortum ovat sitoutuneet muuttamaan kaukolämmön 
tuotannon kokonaan hiilineutraaliksi 2020-luvulla. Kivihiilestä luovutaan lopullisesti 
jo vuonna 2025. Tämä Espoo Clean Heat -nimellä tunnettu projekti on Espoon suurin 
ilmastoteko. 

Vielä toistaiseksi suurin osa Espoon päästöistä syntyy kiinteistöjen 
ja käyttöveden lämmityksestä. Espoossa, Kauniaisissa ja 
Kirkkonummella toimiva kaukolämpöjärjestelmä sitouduttiin 
muuttamaan hiilineutraaliksi jo vuonna 2016.

Vuoden 2020 keväällä Fortum sulki lopullisesti tuotantolaitoksensa 
toiseksi viimeisen hiiliyksikön. Tuotantoa kompensoimaan 
käynnistettiin biolämpölaitos, jonka polttoaineena toimii muille 
teollisuudenaloille kelpaamaton puumateriaali. Hiilineutraalin 
kaukolämmön osuus nousi muutosten myötä 40 prosenttiin.
Seuraavaksi tavoitteena on ensisijaisesti löytää polttoaineettomia 
lämmitysratkaisuja. Jäljellä olevan hiilen käytön korvaamiseksi 
etsitään jatkuvasti uusia vaihtoehtoja, kuten palvelinkeskusten, 
puhdistetun jäteveden ja teollisuuden ylijäämälämmön 
hyödyntäminen, puhtaalla sähköllä toimivat teollisen mittakaavan 
lämpöpumput, maalämmön talteenotto sekä tekoälyyn perustuvat 
energiatehokkaat ratkaisut joustavaan lämmön tuotantoon ja 
kulutukseen. 

Esimerkiksi jo yhden suuren palvelinkeskuksen jäähdytyksestä 
talteen otettu hukkalämpö vastaisi 35 % Espoon koko kaukolämmön 
tarpeesta. Palvelinkeskukset toisivat kaupunkiin myös tärkeitä 
investointeja ja työpaikkoja. Ne käyttävät yleensä puhdasta sähköä, 
joten parhaimmillaan hukkalämmön hyödyntäminen voi muuttaa 
lämmityksen jopa hiilinegatiiviseksi. 

Espoo Clean Heat muuttaa jokaisen espoolaisen 
kaukolämpöasiakkaan lämmityksestä syntyvän hiilijalanjäljen 
hiilineutraaliksi – jo vuonna 2025 kiinteistöt lämpiävät hiilettömästi 
ilman, että lämmityslaitteistosta, sen ylläpidosta tai huollosta 
tarvitsee itse huolehtia. Kattava kaukolämpöjärjestelmä tarkoittaa, 
että talteen otettua puhdasta lämpöä voidaan kuljettaa sinne, missä 
sitä kulloinkin tarvitaan. Silloin energiantuotanto ja -käyttö voidaan 
optimoida koko Espoon tasolla. Tämä varmistaa energiatehokkuuden 
ja energian riittävyyden paitsi koko järjestelmän myös jokaisen 
kiinteistön kohdalla.

Lisätietoa: minna.robertson@fortum.com
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Lämpövoimalan teho voidaan 
nostaa nykyisestä 40 

megawatista 60 megawattiin.

PUHDISTETUSTA JÄTEVEDESTÄ 
LÄMPÖ TALTEEN 

Kestävää ja ekologista energiajärjestelmää rakennetaan 
Espooseen yhdessä eri toimijoiden kesken. Fortum on ottanut 
talteen jäteveden sisältämää lämpöä jo vuodesta 2014 alkaen. 
HSY:n ja Fortumin uuden sopimuksen myötä lämpövoimalan 
teho voidaan nostaa nykyisestä 40 megawatista 60 megawattiin. 
Uusi lämpöpumppuyksikkö hyödyntää HSY:n 2022 valmistuvalta 
Blominmäen jätevedenpuhdistamolta tulevan puhdistetun jäteveden 
hukkalämpöä. Lisäksi sen suunnitellaan käyttävän kesäisin lämmintä 
merivettä lämmönlähteenään. Uusi lämpöpumppuyksikkö nostaa 
Espoon kaukolämmöntuotannon hiilineutraalin osuuden yli 50 
prosenttiin.

Uuden jätevedenpuhdistamon käyttöönoton myötä puhdistettu 
jätevesi johdetaan maanalaisessa viemäritunnelissa 
maanalaiselle pumppaamolle, josta vesi siirretään Fortumin 
lämpöpumppulaitokselle. Laitoksella tapahtuvan hukkalämmön 
talteenoton jälkeen vesi johdetaan meripurkutunneliin, joka vie 
puhdistetut vedet 8 kilometrin päähän avomerelle - kuten tähänkin 
asti. 

Uusi puhdistamo vähentää nykyistä asukaskohtaista 
ravinnekuormitusta Itämereen, sillä se poistaa yli 96 prosenttia 
jäteveden sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä 
yli 90 prosenttia typestä. Puhdistamo tuottaa suurimman osan 
energiastaan itse muun muassa lietteestä saatavasta biokaasusta. 

Kaupunkikehittämisen kannalta hukkalämpöjen hyödyntäminen on 
erinomainen vaihtoehto.
 
Lisätietoa: aninka.urho@hsy.fi

Espoon kaukolämmön muuttaminen hiilineutraaliksi 2020-luvun aikana on merkittävä 
ilmastoteko. Fortumin uudella lämpöpumppuyksiköllä otetaan merkittävä askel kohti 
hiilineutraalia kaukolämpöä, sillä se tulee korvaamaan fossiilisilla polttoaineilla tuotettua 
lämmöntuotantoa. Puhdistettu jätevesi sisältää runsaasti lämpöenergiaa, joka on 
yhteiskunnan kannalta tehokkaimmin hyödynnettävissä keskitetysti lämpöpumpputekniikalla.
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5G-ÄLYKAUPUNKIHANKE 
ETENEE

Toukokuussa 2019 päättyneen LuxTurrim5G-hankkeen 
ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin ns. 5G-älypylväskonsepti, 
jossa valaisinpylvääseen on integroitu 5G-tukiaseman ohella 
muun muassa sää- ja ilmanlaatu -sensoreita, videokameroita, 
näyttöjä, sähköauton latausyksikkö ja muita laitteita. LuxTurrim5G-
älypylväsverkko mahdollistaa nopeat tietoliikenneyhteydet ja tarjoaa 
laajan sensoriverkon, jolla voidaan kerätä monenlaista tietoa sekä 
luoda laajaa tilannekuvaa kaupunkilaisten, yritysten ja julkishallinnon 
käyttöön. Tämän lisäksi kaupungilla ja muilla osapuolilla on jo nyt 
paljon erilaista dataa, jota voidaan hyödyntää uusien palvelujen 
kehittämiseen. 

Jo toteutettu LuxTurrim5G ja parhaillaan käynnissä olevat 
jatkoprojektit Nokian kampuksella Espoon Karaportissa ovat 
herättäneet runsaasti kiinnostusta ympäri maailmaa etenkin 
kestävän kehityksen näkökulmasta.

”Taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan tarvitaan älykkäitä 
ratkaisuja ja teknologiaa. Tulevaisuuden älykaupungit tarvitsevat 
palveluinfrastruktuurin ja saumattomasti toimivan digitaalisen 
ekosysteemin. Näiden ratkaisujen markkinat ympäri maailmaa ovat 
miljardiluokkaa”, sanoo LuxTurrim5G-ekosysteemin vetäjä, Nokian 
Juha Salmelin. 

5G-VERKKO TULEVAISUUDEN ÄLYKAUPUNGIN 
DIGITAALISENA SELKÄRANKANA

Marraskuussa 2019 käynnistettyyn toiseen vaiheeseen osallistuu 
yhteensä 26 yritystä ja toista sataa eri alojen asiantuntijaa. 
Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan uusia teknisiä ratkaisuja liittyen 
radioteknologiaan, datankäsittelyyn, materiaaleihin, sensoreihin ja 
kaupunkisuunnitteluun. Erityisesti kehitetään uusia palvelukonsepteja 
ja liiketoimintamalleja liittyen muun muassa  liikenteeseen, 
logistiikkaan, energianhallintaan, kaupunki-infran rakentamiseen, 
terveyteen ja turvallisuuteen sekä palvelujen operointiin. 

Innovaatiokonsulttiyritys Spinversen koordinoima jatkohanke koostuu 
kahdesta toisiinsa nivoutuvasta projektista: 

• LuxTurrim5G+:n tavoitteena on tuotteistaa älypylväskonseptia 
ja laajentaa pilottiverkkoa Espoon Kerassa.

• Neutral Host Pilot keskittyy datapohjaisen liiketoiminnan 
ja palveluiden luomiseen sekä älyverkon rakentamiseen ja 
operointiin liittyviin kysymyksiin.

Hankkeen tavoitteena on luoda data-alusta, joka pystyy 
vastaanottamaan ja käsittelemään eri lähteistä saatavia datamassoja 
luotettavasti ja tehokkaasti. Yksi tutkimuskohteista on niin 

sanottu Neutral host -operointimalli, jossa paikallinen operaattori 
vastaa verkon rakentamisesta ja operoinnista sekä tarjoaa data-
alustan paikallisten palveluntuottajien käyttöön. Hankkeen 
tavoitteena on selvittää erilaisia älykaupungin käyttötapauksia ja 
liiketoimintamalleja sekä pilotoida Neutral host -operointimallia Keran 
kiertotalouden esimerkkialueella. 

”Tämä on hieno mahdollisuus kehittää älypylväistä ja data-alustasta 
kokonaisuus, joka hyödyntää kaikkia osapuolia ja jonka ansiosta 
kaupunkialueet voivat vastata kestävän kehityksen haasteisiin”, 
sanoo Salmelin.

ESPOON KAUPUNKI ÄLYKKÄÄN 
KAUPUNKIKEHITYKSEN, ILMASTOTYÖN, 
KIERTOTALOUDEN JA DIGITALISAATION 
EDELLÄKÄVIJÄNÄ

Espoon kaupunki on ollut vuodesta 2018 lähtien YK:n kestävän 
kehityksen Agenda 2030 -tavoiteohjelmaa toteuttava 
edelläkävijäkaupunki. Keran uudesta kaupunkikeskuksesta 
suunnitellaan kansainvälistä kiertotalouden esimerkkialuetta ja 
LuxTurrim5G-ekosysteemi on keskeisessä roolissa sen kehityksessä. 

Nykyinen raideliikenne ja alueella jo kehitteillä oleva 5G-tekniikka 
mahdollistavat uuden ajan IoT- ja liikkumisratkaisujen toteuttamisen 
jo rakentamisvaiheessa. Vuoden 2020 loppuun mennessä 
valmistuvassa pilottivaiheessa rakennetaan 15 älypylvään verkko 
Nokian kampukselta Keran rautatieasemalle, mikä tukee muun 
muassa itseajavan robottibussin liikennöintiä.  

Lisätietoa: juha.salmelin@nokia.com, niko.ferm@espoo.fi

Nokian vetämä monialainen yritys- ja tutkimusryhmä jatkaa älykaupungin digitaalisen 
infrastruktuurin rakentamista ja uusien datapohjaisten palveluiden kehittämistä Espoossa. 
LuxTurrim5G-hankkeen toinen vaihe käynnistyi vuoden 2019 lopussa ja sen myötä 
5G-älypylväskonseptia viedään kohti tuotteistusta ja käytännön pilotointia. Noin 26 
miljoonan euron kehitystyö on Business Finlandin ja yritysten yhdessä rahoittama ja 
siihen osallistuu 26 kumppania. Tavoitteena edetä Espoon uuden Keran kiertotalouden 
esimerkkialueen pilotoinnin kautta maailmanlaajuisille, kymmenien miljardien arvoisille 
älykaupunkimarkkinoille.
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KAUPUNKIAKATEMIA TUKEE 
KAUPUNKIKEHITTÄMISTÄ 

Kaupunkiakatemia tukee tutkimukseen pohjautuvien monitieteisten 
ja vaihtoehtoisten näkökulmien löytämistä kaupunkikehittämisessä 
sekä kehittää yliopistojen ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta 
kaupunkien tulevaisuuden arvioimiseksi ja ymmärtämiseksi. 
Tavoitteena on etsiä ja välittää yliopistotutkijoille kaupunkien 
ajankohtaisia kysymyksiä ja tietotarpeita sekä innostaa tutkijoita ja 
opiskelijoita tarttumaan näihin aiheisiin. Kaupunkiakatemian 
tehtävänä on etsiä yhteistyön mahdollisuuksia ja auttaa 
tutkimushankkeiden valmistelussa. Kaupunkiakatemia tukee myös 
kaupunkien ja yliopistojen kaupunkitutkimuksen opetuksen välisen 
yhteistyön toteuttamista.

Vuosina 2018–2023 Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit 
rahoittavat Aalto-yliopistoon ja Helsingin yliopistoon sijoittuvia 
tutkijatohtoreiden paikkoja. Kaupunkiakatemia tukee tutkijoiden 
ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta. Kaupunkiakatemian 
keskeisiä tutkimusyhteistyökumppaneita ovat Helsingin yliopiston 
Kaupunkitutkimusinstituutti Urbaria ja Aalto-yliopiston Living+ 
platform.

Tavoitteiden toteuttamiseksi Kaupunkiakatemia järjestää 
erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä edistää myös muuten 
tutkimustiedon käyttöä ja vaikuttavuutta kaupunkien kehittämisessä. 
Kaupunkiakatemian toimintaa ohjaa kaupunkien edustajista ja 
yliopistojen professoreista koostuva ohjausryhmä. Toiminnan 
strategisten painopisteiden ja tavoitteiden määrittelystä vastaa 
yliopistojen rehtoreista ja kaupunkien johtajista koostuva johtoryhmä. 
Kaupunkiakatemialla on kaksi työntekijää, projektipäällikkö 
ja suunnittelija, jotka työskentelevät verkostomaisesti 
yhteistyöorganisaatioissa. Sopimuskaudella 2019-2023 toimintaa 
rahoittavat yhteistyön kumppaniorganisaatiot.

www.urbanacademy.fi

Espoo on vuodesta 2019 lähtien ollut mukana Kaupunkiakatemia-yhteistyössä, 
joka on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston sekä Espoon, Helsingin ja Vantaan 
kaupunkien tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen yhteistyöalusta, jossa edistetään 
kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen välistä vuorovaikutusta. 

 Kaupunkiakatemia 

järjestää erilaisia 

tapahtumia ja 

tilaisuuksia sekä edistää 

tutkimustiedon käyttöä ja 

vaikuttavuutta kaupunkien 

kehittämisessä. 
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KAUPUNGIN JA  
YLIOPISTON YHTEISTYÖLLÄ 
RATKOTAAN YHTEISIÄ HAASTEITA

Aalto-yliopisto on monialainen tiedeyhteisö, jossa tiede ja taide 
kohtaavat tekniikan ja talouden. Yliopiston tavoitteena on kehittää 
ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin avainaloilla ja niiden 
yhtymäkohdissa rakentamalla vahvan, luovan yhteisön tukemaan 
uutta ajattelua. Aalto-yliopisto allekirjoitti yliopistojen kansainvälisen 
kestävän kehityksen tavoitteiden sitoumuksen ensimmäisenä 
yliopistona Suomessa. Vuonna 2019 yliopiston kaikista opinnäytetöistä 
väitöskirjat mukaan lukien noin kymmenesosa ja maisteriohjelmista 
yhteensä yhdeksän keskittyivät kestävän kehityksen tematiikkaan.

MAAILMANLUOKAN INNOVAATIO- JA 
LUOVUUSKESKITTYMÄ

Espoon kaupunki ja Aalto-yliopisto kehittävät yhdessä Otaniemen 
kampusaluetta maailmanluokan innovaatio- ja luovuuskeskittymänä. 
Kestävän kampusalueen laajentamisessa on ollut tärkeää, että 
kaupungin tekemät maankäytön suunnittelupäätökset ovat 
sallineet laboratorioiden, yliopistojen tilojen ja opiskelija-asuntojen 
oikean sekoittumisen. Näin on päästy rakentamaan elinvoimaisia 
innovaatioympäristöjä, joista hyötyy koko alue.

Otaniemessä on korkealuokkaisen tutkimus- ja opetustoiminnan lisäksi 
kasvuhakuista, korkean osaamisen liiketoimintaa. Korkean teknologian 
keskittymä toimii vuorovaikutuksessa yliopiston, kaupungin ja alueen 
muiden avaintoimijoiden kanssa vetäen ulkomaisia yrityksiä alueelle. 
Tiivis osaamiskeskittymä houkuttaa osallistumaan. 

Kaupungin ja yliopiston yhteisenä tavoitteena on myös Otaniemen 
älykkään joukkoliikenteen kehittäminen. Yliopiston kampukselle on 
saatu metropysäkki ja lähivuosina rakentuu pikaraitiotielinja. Nämä 
mahdollistavat kampuksen tavoitettavuuden. Myös jalankulun ja 
pyöräilyn edellytyksiä kehitetään.

LAAJA-ALAINEN OPPIMINEN SYNNYTTÄÄ 
MUUTOKSENTEKIJÖITÄ

Aalto-yliopisto ja Espoo haluavat rakentaa innovatiivista yhteiskuntaa 
ja kouluttaa muutoksentekijöitä ja tekevät siksi ennakkoluulotonta 
yhteistyötä laaja-alaisen oppimisen edistämiseksi. Uusi sukupolvi, sen 
luova yrittäjähenki ja osaaminen ovat tärkeitä koko yhteiskunnalle.

Espoo osallistuu Aalto-opiskelijoiden innovaatiotoimintaan 
tukemalla taloudellisesti kaupunkitaloustutkimuksen professuuria, 
kaupunkitutkimuksen maisteriohjelmaa, pääkaupunkiseudun 

kaupunkien ja yliopistojen yhteistä kaupunkiakatemiaa, sekä 
tukemalla opiskelijoiden vetämiä kesäleirejä yrittäjyydelle, antamalla 
kaupungin haasteita opiskelijoiden ratkottavaksi tai testaamalla 
opiskelijoiden kehittämiä tuotteita. Aalto Junior -toiminta puolestaan 
tarjoaa koulujen ja lukioiden oppilaille ja opettajille mahdollisuuksia 
oppia ja miettiä ratkaisuja ympäristön parantamiseen tieteen, 
taiteen ja talouden keinoin. Yhteistyötä on tehty myös 
yrittäjyyskasvatuksessa ja lisäksi Espoon lukioiden opiskelijoiden on 
mahdollista suorittaa yliopistokursseja.

Koulu palveluna -konseptissa yliopisto ja koulut ovat yhdistäneet 
resurssinsa ja voimansa laaja-alaisen oppimisen edistämiseksi. 
Yliopiston kampusalueelle on sijoitettu lukioita, jotka toimivat tiiviissä 
yhteistyössä yliopiston kanssa jakaen esimerkiksi tiloja, osaamista 
ja muita resursseja.  Konseptissa koulu nähdään monipuolisena 
palveluna, eikä perinteisen mallin mukaan pelkästään fyysisenä 
tilana. Yhteistyö yliopiston kanssa luo mahdollisuuksia kehittää uutta 
oppimisen pedagogiikkaa ja kehittää koulun toimintakulttuuria.

Espoon kaupunki ja Aalto-yliopisto tekevät tiivistä yhteistyötä, jossa on tilaa rohkeudelle 
ja kokeiluille. Yhteisenä päämääränä on kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Kehittyvä 
kaupunki nähdään living labina, jota yhdessä voidaan kehittää toimivammaksi ja 
kestävämmäksi. Yhteistyö on laaja-alaista sisältäen koulutus- ja tutkimusyhteistyötä, 
aluekehittämistä, pääkaupunkiseudun ja Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn edistämistä 
sekä uusien ratkaisujen rohkeaa etsimistä.

Uusi sukupolvi, sen luova 

yrittäjähenki ja osaaminen 

ovat tärkeitä koko 

yhteiskunnalle.

ESIMERKKEJÄ YHTEISTYÖSTÄ

Lisätietoa: sanna-katri.rautava@aalto.fi

FAKTALAATIKKO

• YK:n SDG-toiminta: www.smartotaniemi.fi 
 

• Yhteisesti selvitetty Aurinko- ja maalämmön potentiaali 
ja energiaratkaisut 

• otaviisas.com – Otaniemen Kampusalueen viisaan 
liikkumisen kehittämisohjelma 2014-15 

• Koulu palveluna -konsepti, jossa kaupunki on tuonut 
koulun yliopiston kampukselle ja opetuksen tiloja, 
kuten liikunta- ja laboratoriotiloja on tarjottu yliopiston 
palveluista ja yliopiston laboratorioista 
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Rakentaminen alkaa 2021

• 14 000 asukasta

• 10 000 työpaikkaa

• 3-4 mrd investointeja

• Hiilineutraali 2030

• Digitaalinen 5G-alusta

YHTEISKEHITTÄMISELLÄ UUSIA 
INNOVAATIOITA, TOIMINTATAPOJA 
JA LIIKETOIMINTAA

Kiertotalouden ja digitaalisuuden mahdollisuudet huomioidaan 
läpileikkaavina teemoina Keran kehittämisessä. Samalla alueen 
toiminnallisuuksiin ja palveluihin perustuva kehittäminen kytketään 
uudella tavalla kaupungin maankäytön prosesseihin, mikä 
mahdollistaa uusia ratkaisuja tukevan infrastruktuurin rakentumisen. 
Tämä vaatii kaupungin ja yritysten organisaatioiden rajoja ylittäviä 
yhteisiä tavoitteita ja toteutustapoja. Osapuolten yhteisenä 
tavoitteena on tehdä Keran alueesta kiertotalouden ratkaisujen sekä 
digitaalisten palvelualustojen kansainvälinen edelläkävijäbrändi ja 
maailman mittakaavassa ainutlaatuinen Smart City -kokonaisuus. 

Kehittämisen aikana tuotetaan tietoa siitä, minkälaista 
lisäarvoa kiertotalouden toimintamalleilla voidaan saavuttaa 
kaupunkikehityksessä. Materiaali- ja energiatehokkuus 
ilmenevät huolellisena suunnitteluna, hävikin minimoimisena 
ja taloudellisuutena. Tavoitteena ovat edistykselliset ratkaisut, 
jotka kiinnostavat kansallisesti ja kansainvälisesti. Yrityksistä, 
maanomistajista, tutkimuslaitoksista ja muista kehittäjätahoista 
muodostuvan verkoston avulla luodaan esimerkiksi uusia 
energiaratkaisuja, liikkumisen muotoja ja urbaania ruuantuotantoa. 
Älykkäiden kaupunkiratkaisujen kehittämisen tavoitteena on 
mahdollistaa uudenlainen kaupungin, yritysten ja tutkimuslaitosten 
yhteiskehittämiseen perustuva malli. 

Osana kokonaisuutta kehitetään 5G-verkkoalustaa supernopeille 
mobiiliyhteyksille sekä uutta liiketoimintamallia avoimen datan 
hallintaan ja hyödyntämiseen. Toimivimmat edelläkävijäratkaisut 
voidaan monistaa käyttöön myös muualla Espoossa, Suomessa tai 
maailmalla. Kaupunkiympäristöstä saatava data tarjoaa loputtomasti 
mahdollisuuksia, joista hyötyvät asukkaat, yritykset ja ympäristö. 
Ensimmäinen toteutettu pilottiesimerkki Kerassa on ensiajonsa jo 
ajanut ympärivuotiseen ajoon soveltuva Gacha-robottibussi. 

Alueen muutos on alkanut hiljentyneiden ja rouheiden 
teollisuushallien eloon heräämisellä väliaikaiskäytössä, muun muassa 
liikunnan ja urbaanin viljelyn merkeissä. Seuraavien vuosien aikana 
alue tulee palvelemaan rakennustyömaana ennen asukkaiden 
lopullista asettumista alueelle. Jo nykyisellään Kera on työssäkäynti- 
ja opiskelualue, mikä sisällytetään lähtökohdaksi kehittämisen eri 
vaiheisiin – alueella liikkumisen tulee olla sujuvaa ja turvallista myös 
rakentamisen aikana. 

Alueen sydämeen, väliaikaiskäytössä oleville teollisuushalleille, 
perustetaan Kera Hub. Tila tulee palvelemaan alueen asukkaita, 
yrityksiä ja kehittäjiä kokoontumispaikkana ja ikkunana 
alueen kehittymiseen. Kera Hubissa voi esimerkiksi järjestää 
asukastilaisuuksia, työskennellä tai saada ajankohtaisen 
tilannekatsauksen alueen kehittämisen aikatauluun tai ratkaisuihin. 

Keran tavoitteet korostavat asukkaiden ja alueella työssäkäyvien 
arkea: sujuva, elämyksellinen, terveellinen ja turvallinen arki sekä 
hyvä sosiaalinen ympäristö. Kera tarjoaa suuria mahdollisuuksia 
yrityksille kehittää uusia asumisen, elämisen ja liikkumisen 
palvelumalleja globaaleihin tarpeisiin. Kattavasti pohditut, ennakoidut 
ja toteutetut ratkaisut joustavat ajassa muodostaen hyvän 
elinympäristön perustan ja tavoitellun brändin.

Kaupunkiradan varrella Espoossa sijaitsevassa Kerassa puhtaita ja älykkäitä ratkaisuja 
kehitetään yhteistyössä laajan kumppaniverkoston kanssa. Kerasta rakentuu 
tulevaisuuden älykaupunki, jossa kiertotalouden ratkaisut on hiottu huippuunsa. 
Älyteknologia tukee sujuvaa ja kestävää elämäntapaa sekä alueen rakentumista. 
Tulevaisuuden Kera palvelee vähintään 14 000 asukasta ja 10 000 työssäkävijää.

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ 
 
 
 
PUHDAS JA ÄLYKÄS KERA -PROJEKTISSA MUKANA 
OLEVAT KUMPPANIYRITYKSET: 

Lisätietoa: emmi.kauhanen@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Uusi tapa kehittää kaupunkia yhdessä yritysten, 
tutkimuslaitosten, asukkaiden ja muiden tahojen kanssa

• Lisääntyvä ymmärrys kiertotaloudesta ja 
vähähiilisyydestä kaupunkikehittämisessä   
 
 

• Tulevaisuuden toimintaympäristön ennakoiminen  
 
 
 
 
A-Insinöörit Oy, Espoon Asunnot, Fortum Oyj, 
LähiTapiola, Neste Oyj, Nokia Oyj, Ramirent Oy ja SOK. 
Lisäksi projektissa ovat mukana Suomen itsenäisyyden 
juhlarahasto Sitra ja pääkaupunkiseudun Smart & Clean 
-säätiö
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ASEMAKAAVA ON ASKEL 
KESTÄVÄN KERAN 
TOTEUTUMISEEN

KAUPUNKIMAINEN JA VEHREÄ KERA

Kerasta suunnitellaan tiivis ja kaupunkimainen. Sinne tulevat 
monipuoliset julkiset ja yksityiset palvelut. Kävely ja pyöräily tehdään 
alueella helpoksi ja houkuttelevaksi, jolloin autolla liikkuminen 
ei ole asukkaalle välttämätöntä. Keran aseman yhteyteen tulee 
liityntäpysäköintipaikkoja pyörille ja autoille. 

Keskustaan, radan molemmille puolille rakennetaan vehreä ja 
monipuolista toimintaa tarjoava puisto, joka on tärkeä osa Keran 
jalankulun ja pyöräilyn verkostoa. Asuintalot sijoitetaan siten, että 
kaikista on helppo yhteys viheralueille. 

Alueen energiaratkaisuissa tutkitaan muun muassa aluelämpöä 
ja geoenergiaa. Kera voi toimia kestävien energiaratkaisujen 
pilottialueena.

TURVALLINEN JA VIIHTYISÄ KERA

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ovat Keran asemakaavan 
lähtökohtia: kaavoituksella luodaan terveellistä ja turvallista 

elinympäristöä. Nykyisten ja uusien asukkaiden sekä Kerassa 
työssäkäyvien toivotaan synnyttävän alueelle monipuolisen ja 
eläväisen yhteisön. Alueen kiinnostava historia tukee vahvan 
paikallisen identiteetin syntymistä. Taideohjelma tuo taiteen 
kaupunkitilaan kaikkien iloksi. 

Eriarvoisuuden vähentäminen on yksi sosiaalisen kestävyyden 
tavoitteista. Alueelle rakennetaan kohtuuhintaisia asuntoja, jotta 
monenlaisilla ihmisillä on mahdollisuus muuttaa sinne.

Keran suunnittelussa kuullaan lähiympäristön asukkaita. Kaikkien 
etu on, että palvelut, virkistysmahdollisuudet ja liikenneyhteydet 
paranevat. Viereisellä Nihtimäen pientaloalueella teollisuus- ja 
varastoalueen muutos uudeksi kaupunkikeskukseksi herättää 
myös huolia. Tässä kohtaa vuorovaikutus asukkaiden kanssa on 
ollut merkittävää ja asukkaiden toiveita on pyritty huomioimaan 
mahdollisimman paljon. 

Lisätietoa: tiina.t.piironen@espoo.fi

Kaavoituksen tehtävänä on suunnitella kaupunkiympäristöä, joka edistää espoolaisten 
hyvinvointia ja hiilineutraalia elämää samalla, kun kaupungin väestö kasvaa. Kera sijaitsee 
Espoossa hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella, joten työpaikkojen ja asumisen 
sijoittaminen sinne on viisasta. Asemakaava on askel kohti kestävän kehityksen tavoitteiden 
toteutumista Kerassa. Kaavoituksella ratkaistaan kaupunkiympäristöön liittyviä konkreettisia 
kysymyksiä, kuten asuntojen ja työpaikkojen sijaintia, liikkumista, viheralueita ja palveluita. 
 

Eriarvoisuuden vähentäminen 
on yksi sosiaalisen kestävyyden 

tavoitteista. Alueelle rakennetaan 
kohtuuhintaisia asuntoja, 

jotta monenlaisilla ihmisillä on 
mahdollisuus muuttaa sinne.
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FINNOOSEEN SUUNNITELLAAN 
SUOMEN ENSIMMÄISTÄ 
GEOTERMISTÄ 
LÄHILÄMPÖVERKKOA

Lämpöverkkoa suunnitellaan Finnoon ensimmäisenä rakennettavaan 
osaan, Djupsundsbäckeniin. Vireillä olevat kaksi asuntotuotanto-
hanketta, yhteensä noin 20 000 kerrosneliömetriä, toteuttavat 
lämmityksen perustuen geolämpöön. 

ESPOO KULKEE PÄÄSTÖTTÖMÄN 
LÄMMÖNTUOTANNON KÄRJESSÄ

Geoenergiaverkon toteuttaminen Finnooseen tukisi Espoon 
hiilineutraaliustavoitteita. Finnoosta tavoitellaan myös kestävän 
kehityksen esimerkkialuetta, jossa voidaan testata innovatiivisia 
energiaratkaisuja. 

QHeat Oy:n kehittämän syväkaivoteknologian avulla kiinteistöjen 
lämmitys- ja jäähdytysenergia voidaan tuottaa täysin hiilineutraalisti. 
Uusi teknologia vähentää päästöjä jopa 95 prosenttia kiinteistöjen 
energiankulutuksessa. Vastaavaa keskisyvää lämpökaivoa ja sen 
ympärille rakennettavaa alueellista energiaratkaisua ei ole aiemmin 
Suomessa toteutettu.

FINNOO TEHDÄÄN PARHAISTA PALOISTA

Finnoon rakentamista ohjaavat kaupungin asettamat 
energiatehokkuuskriteerit, joihin alueelle valittavien toimijoiden 
edellytetään sitoutuvan. Asuinrakennusten suunnittelussa ja 
toteutuksessa tulee myös varautua reaaliaikaiseen rakennusten 
energiakäytön mittaamiseen.

Finnoo on meren, metron ja luonnon äärelle rakentuva uusi 
kaupunginosa, jossa asuu tulevaisuudessa 17 000 espoolaista. 
Metrotyömaan lisäksi alueella on parhaillaan käynnissä katujen ja 
kunnallistekniikan rakentaminen. Myös ensimmäisiä asuintaloja 
rakennetaan jo. Pääosiltaan Finnoo on valmis 2030-luvulla. 

Lisätietoa: kimmo.leivo@espoo.fi

Viitesuunnitelmassa Djupsundsbäcken lännestä. 
Kuva: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy / Ramboll Finland Oy.

Espoon Finnoossa lämpöä saatetaan tulevaisuudessa hakea kahden kilometrin syvyydestä. 
Uuteen kaupunginosaan suunnitellaan Suomen ensimmäistä geotermistä lähilämpöverkkoa, 
joka mahdollistaisi lämmitys- ja jäähdytysenergian osalta päästöttömän asuinalueen 
toteuttamisen.

Uusi teknologia vähentää 

jopa 95 % kiinteistöjen 

energiankulutuksen 

päästöjä.
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Hanke on osa suurta haastetta energian ja liikkumisen muutoksen 
ja kestävämmän elämäntavan löytämiseksi. Energiaratkaisuissa 
tarkastelutaso on alueellinen yksittäisten kiinteistöjen sijaan. Lisäksi 
edistetään sähköistä liikkumista, liikenteen solmukohtien toimivuutta 
sekä hiilineutraalisuutta. 

Sustainable Energy Positive & Zero Carbon Communities (SPARCS) 
on EU:n Horizon2020 -ohjelman hanke, jossa etsitään uusia 
innovatiivisia ratkaisuja energiapositiivisten alueiden kehittämiseksi 
kahdessa esimerkkikaupungissa: Leipzigissa, Saksassa, sekä 
Espoossa. Espoossa kehityskohteina on kolme aluetta, jonka lisäksi 
kehitettyjä uusia ratkaisuja laajennetaan muille alueille Espoossa 
sekä hankkeen viiteen eurooppalaiseen seuraajakaupunkiin. Yhteensä 
hankkeessa 31 kumppania ympäri Eurooppaa. Tavoitteena on, että 
kaupungin kädenjälki, eli uudet innovaatiot olisivat globaalisti 
merkittäviä. Käytännössä espoolaiset yritykset kehittävät ja 
kokeilevat uusia ratkaisuja ensin paikallisesti ja vievät parhaat 
ratkaisut sen jälkeen maailmalle.

Hankkeen keskeinen tavoite on energiapositiivisuus, joka tarkoittaa 
paikallisen energiantuotannon kasvattamista yli oman tarpeen 
uusiutuvan energian tuotannon ja energiatehokkuuden avulla. 
Lisäksi etsitään energiankuluttajien valinnanmahdollisuuksia lisääviä 
prosumer- ja kaupankäyntiratkaisuja. Prosumer on henkilö, joka 
tuottaa ja kuluttaa tuotteen. Tärkein globaali kestävän kehityksen 
tavoite hankkeen kannalta on tavoite edullisesta ja puhtaasta 
energiasta (SDG 7). 

Espoossa uusia ratkaisuja kehittävät kaupungin kanssa yhteistyössä 
yritykset Adven, Citycon, Kone, Plug-it Finland, Siemens sekä 
instituutiot kuten Rakennusinsinöörien liitto RIL ja Teknologian 
tutkimuskeskus VTT. Hankkeessa luodaan uusia ja kehitetään 
olemassa olevia toimintamalleja liiketoimintaan, yhteistyöhön ja 
kaupungin sisäisiin prosesseihin.

Energiaan liittyvät ratkaisut ja linjaukset ohjaavat asukkaiden ja 
yhteisöjen energiakäyttäytymistä ja ovat keskeinen osa kaupungin 
hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista. Erilaisten hajautettujen 
energiantuotantomuotojen, kuten aurinkosähkön, huomiointi 
aluesuunnittelussa on toistaiseksi vähäistä. Kaupungin sisäisiä 
toimintamalleja sekä yhteistyötä kaupungin, asukkaiden, yritysten ja 
muiden välillä tulee uudistaa muutoksen tukemiseksi. 

Energiaratkaisuissa 
siirrytään 

kiinteistökohtaisesta 
tarkastelusta kohti 

aluetasoa ja tavoittelemaan 
energiapositiivisuutta. 

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

Lisätietoa: elina.wanne@espoo.fi 

FAKTALAATIKKO

• Hanke keskittyy kestävän energian ja liikkumisen 
haasteisiin tavoitteena energiapositiiviset alueet

• Mahdollisuudet uusien globaalisti kiinnostavien 
ratkaisujen kehittämiseen yhteistyössä alan johtavien 
yritysten ja eurooppalaisten kaupunkien kanssa 
 
 
 

• Kaupungin sisäisten toimintamallien ja kumppanuuksien 
kehittäminen kestävyys- ja ilmastonäkökulmien 
huomioimiseksi entistä paremmin sekä olemassa olevien 
että uusien alueiden kehittämisessä

• Erilaisten hajautettujen energiantuotantomuotojen, 
kuten aurinkosähkön, huomiointi aluesuunnittelussa on 
toistaiseksi vähäistä

EUROOPPALAINEN 
YHTEISHANKE TAVOITTELEE 
ENERGIAPOSITIIVISIA ALUEITA  

Espoo etsii uusia innovatiivisia ratkaisuja energiapositiivisten alueiden kehittämiseksi osana 
eurooppalaista yhteishanketta. 

Tämä projekti on saanut 
rahoitusta EU:n Horizon 2020 
tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. 
Lupanumero: 864242 Aihe: LC-SC3-
SCC-1-2018-2019-2020: Älykkäät 
kaupungit ja yhteisöt.
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Kiertotalouden ratkaisut 
palvelevat erityisesti 

asukkaiden mahdollisuutta 
kestävään elämäntapaan.

KESTÄVÄÄ KASVUA 
KIERTOTALOUDESTA

6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) 
-projektissa edistetään kierto- ja jakamistalouteen perustuvia 
kaupunginosia Espoossa, Tampereella ja Turussa. Projektissa 
toteutetaan kumppanuusmalli, jolla määritellään kaupungin, 
kaupunkilaisten, yritysten sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden 
väliselle yhteistyölle perustuvat toimintatavat kiertotalouden 
toteuttamiseksi kaupunginosien suunnittelussa ja rakentamisessa. 
Espoossa projektilla tuetaan yrityslähtöisiä kiertotalouden ja 
jakamistalouden ratkaisuja. Projektin aikana uusia tuotteita ja 
palveluita tullaan kehittämään ja pilotoimaan kaupunkiympäristössä, 
erityisesti uudistuvan Keran alueella. Keskeisiä kehitysteemoja 
Espoossa ovat jakamistalouden palvelut, materiaali- ravinne- ja 
energiavirtojen hyödyntäminen ja urbaani ruuantuotanto. 

Projekti on osa kaupungin Espoo-tarinaa toteuttavaa Kestävä 
Espoo -kehitysohjelmaa, jolla edistetään hiilineutraalia elämää 
kaupungissa. KIEPPI-projektin tulokset palvelevat erityisesti 
asukkaiden mahdollisuutta kestävään elämäntapaan. Kiertotalouden 
kehittämisellä vaikutetaan Espoossa etenkin ekologiseen 
kestävyyteen, mutta toteutustavalla tuetaan myös taloudellista 
sekä sosiaalista kestävyyttä. Projektissa tuetaan yritysten 
mahdollisuutta toteuttaa uusia kiertotalouden mukaisia palveluita 
ja siten mahdollisuutta kasvattaa kestävää liiketoimintaa ja alueen 
työllisyyttä. Uudet jakamistalouden ratkaisut tukevat yhteisöllisyyttä 
ja parantavat alueen palveluja.  

Kiertotalouden edistäminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden 
kanssa, jotta materiaalit ja resurssit säilyttävät arvonsa 
talouskierrossa. Kaupunkien, yritysten, kuntalaisten ja oppi- ja 
tutkimuslaitosten kanssa selvitetään eri toimijoiden tarpeita ja 
sitä, miten kumppanuudet ja yhteiskehittäminen mahdollistaisivat 
kestävän kehityksen kaikkien osa-alueiden mukaisen suunnan 
Espoossa. Projektissa tuotettava kumppanuusmalli auttaa 
toteuttamaan SDG-alatavoitetta 17.17 ja kehittämään tätä yhteistyötä 
eri kumppaneiden välillä kiertotalouden edistämiseksi.

Kiertotalous on systeemitason muutos, joka heijastuu kaikkiin 
toimijoihin. Tulevaisuuden haasteita kestävän kehityksen kannalta 
ovat kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden tarjonnan 
lisääminen ja nykyisen kulutustavan muuttuminen.  

Myös kaupunkiorganisaation sisäistä toimintaa ja hankintoja 
tulee parantaa kiertotalouden mahdollistamiseksi. Kulttuurillisesti 
kiertotalous sekä jakamistalouden mukainen ajattelutapa alkavat 
vasta yleistyä, mikä korostaa edelläkävijäratkaisuiden tärkeyttä, 
mutta asettaa painetta totutun mallin kyseenalaistamiseen 
valinnoissa. Kestävien kulutustapojen omaksuminen myös 
yksilötasolla on tärkeä osa tulevaisuuden jokapäiväistä arkea. 
Toisaalta tulevaisuudessa digitaalisuus ja uudet teknologiset 
läpimurrot mahdollistavat materiaalien ja resurssien paremman 
kierron tavalla, jota vielä ei olla nähtykään. Edelläkävijäratkaisut 
tehdään nyt.

Maailman väestönkasvu lisää raaka-aineiden, energian ja muiden resurssien kysyntää. Samaan 
aikaan raaka-ainevarannot ovat rajallisia ja niiden käyttöönotolla on haitallisia vaikutuksia 
ympäristöön ja ilmastoon. Kiertotalouteen siirtyminen vähentää ympäristön kuormitusta, 
parantaa raaka-aineiden saatavuutta sekä lisää omavaraisuutta ja kilpailukykyä. Espoossa 
kehitetään parhaillaan uusia kiertotalouden toimintamalleja, jotka edesauttavat kiertotalouden 
yritystoiminnan kasvamista, kaupungin kestävää kasvua sekä kuntalaisten kestävää 
elämäntapaa. 

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

Lisätietoa: reetta.janis@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Espoossa kehitetään uusia ratkaisuja kierto- ja 
jakamistalouteen 

• Projektissa tuotettava kumppanuusmalli auttaa 
yhteistyön kehittämisessä 
 
 

• Kiertotalouden ymmärtäminen ja toteuttaminen 
kaupunkiorganisaatiossa 

• Kokonaisvaltaiset kiertotalouden ratkaisut yksittäisten 
tuotteiden ja palveluiden sijaan
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KESTÄVÄ 
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ 
 
Osio keskittyy ekologiseen kestävyyteen ja 
kaupunkikehittämisen innovaatioihin. Kestävä 
kaupunkiympäristön kehittyminen on yksi 
tärkeimmistä edelläkävijyyden mahdollistajista. 
Osio on jaettu viiteen ala-osioon:

OSA I: Hiilineutraali Espoo

OSA II: Liikkuminen palveluna

OSA III: Kestävä kaupunkikehittäminen

OSA IV: Data kestävän kehityksen mahdollistajana

OSA V: Luonto, ympäristö ja biodiversiteetti 

OSA I: HIILINEUTRAALI ESPOO

OSA II: LIIKKUMINEN PALVELUNA

OSA III: KEHITTYVÄ KAUPUNKI JA YMPÄRISTÖ

KESTÄVÄ ESPOO -OHJELMA – KUMPPANUUKSIEN 
AVULLA KOHTI HIILINEUTRAALIUTTA

SECAP – TAVOITTEENA HIILINEUTRAALI ESPOO 2030

ESPOON KAUPUNGIN KIINTEISTÖJEN SÄHKÖ 
HIILINEUTRAALIKSI

TURVALLINEN JA VÄHÄHIILINEN KAUPUNKIELÄMÄ 
ASEMANSEUDUILLA

LIIKENTEEN PALVELULLISTUMINEN MUUTTAA 
LIIKKUMISTOTTUMUKSIA

RAIDE-JOKERI LISÄÄ VASTUULLISTA LIIKKUMISTA MYÖS 
RAKENTAMISEN AIKANA

LIIKENNEHUBIT MAHDOLLISTAVAT HYVÄN KIERTEEN

METRO LUO KESTÄVÄÄ KASVUA JA ELINVOIMAA 
ESPOOSEEN

KÄVELTÄVÄ KAUPUNKI ON TULEVAISUUTTA

PYÖRÄPYSÄKÖINTI HOUKUTTELEE FILLARIN SELKÄÄN

ESPOO ON HELSINGIN SEUDULLA SÄHKÖBUSSIEN 
ETURINTAMASSA

TEKOÄLY APUNA ESPOON ASUNTOJEN VUOKRA-
ASUNTOJEN ENERGIANSÄÄSTÖSSÄ

ENERGIATEHOKKUUTTA EDISTETÄÄN LAAJASSA 
YHTEISTYÖSSÄ

MONITAVOITEOPTIMOINTI EDISTÄÄ HIILINEUTRAALIUS-
TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA RAKENNUSHANKKEISSA

PUURAKENTAMISEN KEHITTÄMINEN OSANA ESPOON 
ILMASTOTAVOITTEITA
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KESTÄVÄ ESPOO -OHJELMA – 
KUMPPANUUKSIEN AVULLA KOHTI 
HIILINEUTRAALIUTTA

Kestävä Espoo -ohjelma tukee Espoon tavoitetta toimia globaalina esimerkkinä YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteiden (SDG) saavuttamisessa, olla Euroopan kestävin kaupunki sekä hiilineutraali tällä vuosikymmenellä.
Ohjelman keskeisiä kehittämisalueita ovat älykkäät kaupunkiratkaisut, vähäpäästöinen ja älykäs liikkuminen, 
uusiutuva energia, vastuullisuus ja lähiympäristö. Ohjelmatyöllä tuetaan taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja 
kulttuurillisesti kestävien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottamista.

FAKTALAATIKKO

Lisätietoa: pasi.laitala@espoo.fi

Ohjelma keskittyy kestävään, 
paikalliseen ja osallistavaan 

kaupunkikehittämiseen muun 
muassa liikkumisen, energian 
ja kiertotalouden osa-alueilla. 
Tavoitteena on taloudellisesti, 

ekologisesti, sosiaalisesti 
ja kulttuurisesti kestävät 

ratkaisut.

“Kestävä Espoo -ohjelma on Espoon kaupungin poikkihallinnollinen 
kehitysohjelma valtuustokaudella 2017–2021. Kestävän kehityksen 
ohjelmatyön kautta syntyvillä ratkaisuilla edistetään Espoo-tarinan 
toteutumista ja tuetaan Espoon tavoitetta toimia älykkään 
kaupunkikehityksen, ilmastotyön, kiertotalouden sekä näitä tukevan 
digitalisaation edelläkävijänä. 

Kestävän kehityksen ohjelmatyö edistää kestävän kasvun, talouden 
ja sen toimintaympäristön kehittymistä Espoossa. Tavoitteena on 
luoda uusia työpaikkoja, yrityksiä sekä tuote- ja palveluratkaisuja ja 
samalla mahdollistaa paremman kaupunkiympäristön rakentumista. 
Tavoitteena on asukkaiden hyvinvointi fiksussa, ilmastoystävällisessä 
ja turvallisessa kaupungissa, jossa arki sujuu ja luonnon 
monimuotoisuus turvataan.

Espoon kaupunki luo kestävää tulevaisuutta yhdessä asukkaiden 
ja kumppanien kanssa sekä osana pääkaupunkiseutua. Yhteistyö 
ja kumppanuudet, YK:n kestävän kehityksen tavoite SDG17, onkin 
ohjelman onnistumisen kannalta tärkeä, koska se luo pohjaa 
kaikkien muiden tavoitteiden saavuttamiselle. Ilman laajaa 
yhteistyötä kaupungin toimialojen, tulosyksiköiden, yritysten, 

koulutus- ja tutkimuslaitosten sekä kuntalaisten kanssa tavoitteiden 
saavuttaminen ei onnistu. Ohjelman tavoitteiden ja projektien 
valmisteluun on osallistunut laaja joukko erilaisia toimijoita ja 
toimenpiteet myös toteutetaan yhteistyössä. Monitoimijainen 
ja moniääninen lähestymistapa tuo kehittämiseen uudenlaista 
näkökulmaa ja erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia. Espoo on 
vahvempi tavoitellessaan kestävän kehityksen tavoitteita yhdessä.

MIKÄ ON TOIMINUT
• Eri toimijoiden mukaan saaminen työskentelemään yhteisten 

päämäärien eteen 
• Sekä paikallisesti että globaalisti hyödyttävien 

edelläkävijäratkaisujen kehittäminen

MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ
• Tarvitaan vielä paljon konkreettisia ratkaisuja, jotta 

kunnianhimoiset ilmasto ja kestävän kehityksen tavoitteet 
voidaan saavuttaa 
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Kestävän kehityksen ja ilmastotyön edistämiseksi Espoon 
kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä allekirjoitti eurooppalaisen 
Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant 
of Mayors for Climate and Energy) helmikuussa 2018. Yhteisesti 
asetettujen kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteiden laajasta 
hyväksynnästä kertoo kaupunginhallituksen yksimielinen kannatus 
sopimukseen liittymisestä. Sopimukseen liittyminen edellytti kestävän 
energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (Sustainable Energy 
& Climate Action Plan, SECAP) laatimista. Toimintasuunnitelma 
laadittiin espoolaisen konsultin Benviroc Oy:n toimesta tiiviissä 
yhteistyössä kaupungin edustajien kanssa. Työtä ohjasi kaupungin 
hiilineutraaliustavoitteen omistava kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 
tukenaan ilmastotyön ohjausryhmä, jossa on edustettuina kaikki 
kaupungin toimialat.

SECAP vastaa erityisesti ekologisen kestävyyden tavoitteisiin. 
Toisaalta kestävien infrastruktuurien rakentaminen ja yhteistyö 
ilmastonmuutoksen hillintää tukevia ratkaisuja kehittävien yritysten 
kanssa edistävät taloudellista kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Myös 
sosiaalisen kestävyyden ulottuvuus on SECAPissa vahvasti läsnä. 
Sujuvan liikkumisen varmistaminen kaikille asukasryhmille edistää 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Ilmastonmuutokseen riskeihin 
kuten hellejaksoihin ja rankkasateisiin varautuminen ja kaupungin 
valmius toimia poikkeustilanteissa tukee kaikkia kaupunkilaisia, mutta 
erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asukkaita, kuten lapsia, 
vanhuksia ja pitkäaikaissairaita. 

Espoon kestävän kehityksen painopistealueisiin kuuluu myös 
kestävän kehityksen tavoite 9, eli rakentaa kestävää infrastruktuuria 
sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita. Tavoite 
on vahvasti kytköksissä hiilineutraaliustavoitteeseen, jonka 
saavuttamiseksi kaupunki toteuttaa kestäviä ratkaisuja yhdessä 
kumppaneiden ja kuntalaisten kanssa. Kumppanuus energiayhtiö 
Fortumin kanssa on ratkaiseva innovatiivisten ja päästöttömien 
energiaratkaisujen nopean käyttöönoton kannalta (SDG 7), ja 
ilman sitä hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen olisi lähes 
mahdotonta. Uusiutuvan energian tuotantoa Espoossa lisätään 
lähivuosina muun muassa Ämmässuolle rakennettavalla uudella 
energiantuotantolaitoksella, Kivenlahden lämpölaitoksen uudella 
biokattilalla sekä Suomenojan voimalaitokselle rakennettavalla 
uudella lämpöpumppuyksiköllä. Espooseen on rakenteilla 
myös Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva 
teollisen mittakaavan lämpölaitos. Otaniemeen rakennettavalla 

geolämpölaitoksella on tarkoitus kattaa jopa 12-15 % Espoon 
kaukolämmön tarpeesta. Onnistuessaan hanke toimii merkittävänä 
pilottiprojektina vastaavan tekniikan käyttöönotossa myös muualla. 
Näin Espoon kaupungin kädenjälki näkyy myös muiden kaupunkien 
ilmastotyössä Suomessa ja maailmalla. 

Sujuvan liikkumisen järjestäminen viidestä kaupunkikeskuksesta 
koostuvassa kaupungissa on keskeinen tekijä kestävän kaupungin 
rakentamisessa (SDG 11) ja samalla yksi isoimmista ratkaistavista 
haasteista. Kestävillä infrastruktuuriratkaisuilla ja muun muassa 
raideliikenteen kehittämisellä Espoo vaikuttaa liikkumisen 
hiilijalanjälkeen ja espoolaisten liikkumistottumuksiin myös pitkällä 
aikavälillä. Joukkoliikenteen ja päästöttömän liikenteen kehittäminen 
kuuluvatkin Espoon ilmastotyön kärkiteemoihin. Erityisesti 
raideliikenteen kehittämiseen on kaupungissa ohjattu huomattavasti 
resursseja. Tulevien vuosien merkittäviin investointeihin kuuluvat 
Länsimetron kakkosvaihe, Raide-Jokeri ja Kaupunkirata.

Kestävän kehityksen tavoitteet eivät voi toteutua ilman julkisen 
ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan välistä 
yhteistyötä (SDG 17). Espoon kumppanuus Fortumin kanssa on 
tästä kansainvälisestikin palkittu esimerkki. Myös kumppanuus 
pienempien yritysten kanssa on tärkeää ja Espoossa onkin pilotoitu 
muun muassa robottibussia osana Kestävä Espoo -kehitysohjelmaa. 
Myös hiilineutraalin liikennejärjestelmän kehityksessä yhteistyö 
kumppaneiden kuten Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) ja muiden 
pääkaupunkiseudun kuntien kanssa on kaupungille ensiarvoisen 
tärkeää.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemisen lisäksi Espoo on 
osana SECAP-työtä tunnistanut suurimmat ilmastonmuutoksen 
aiheuttamat riskit. Näitä ovat eritysesti tulvien ja rankkasateiden 
vaikutukset tiiviisti rakennetuilla alueilla sekä hellejaksot, jotka 
vaikuttavat erityisesti lapsiin, ikääntyneisiin ja pitkäaikaissairaisiin. 
Riskeihin vastaamiseksi kaupungissa toimii ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen työryhmä, joka osallistui tiiviisti myös SECAP-työhön. 
Ilmastonmuutoksen sopeutuminen otetaan jo huomioon useilla 
toimialoilla kuten kaupunkisuunnittelussa, mutta sopeutumistoimia 
on tarpeen jatkuvasti arvioida ja vahvistaa. Ilmastonmuutoksen 
riskien ja vaikutusten kattava kartoitus sosiaali- ja terveyssektorin 
kannalta sekä sektorin toimet sietokyvyn parantamiseksi tunnistettiin 
selkeiksi kehityskohteiksi kaupungissa. Espoon kaupungin ja Espoo-
tarinan toimintaperiaatteille ominaisesti myös ilmastonmuutokseen 

sopeutumisessa luotetaan vahvasti kumppanuussuhteisiin ja 
yhteistyöhön muun muassa Aalto-yliopiston, HSY:n ja Ilmatieteen 
laitoksen kanssa. 

Kestävän kehityksen ja ilmastotyön ja tavoitteiden toteutumisen 
kannalta tärkeää on myös tehtyjen toimien tulosten mittaaminen 
ja monitorointi. Kaupunginjohtajien ilmastosopimus ja SECAP-
työ tarjoavat erinomaisen kehyksen ilmastotoimien vaikutusten 
seurannalle. Nykyisiä toimia ja niiden vaikuttavuutta on tarpeen 
tarkastella säännöllisesti, jotta toimenpiteitä voidaan tarvittaessa 
tehostaa ja sopeuttaa muuttuvaan toimintaympäristöön.

Toteuttamalla SECAP-raportissa esitetyt noin 60 
ilmastotoimenpidettä saadaan aikaan mittavat päästövähennykset, 
mutta uusia ja innovatiivisia toimia kaivataan edelleen lisää. Espoon 
viiden kaupunkikeskuksen malli tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia 
hillintätoimenpiteiden suunnittelulle, pilotoinnille ja toteutukselle. 
Kaupungin kasvaessa alueellisia kärkihankkeita ovat Finnoon, 
Keran ja Kiviruukin kaupunginosien kehittämishankkeet, joiden 
suunnittelussa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa, kehitetään 
innovatiivisia energiajärjestelmiä sekä toimivaa joukkoliikennettä. 
Kumppanuuksien, tiedon ja tutkimuksen sekä rohkeiden ja 
ennakkoluulottomien pilottihankkeiden varaan on hyvä rakentaa 
ilmasto- ja kestävän kehityksen työtä myös jatkossa.

Kirjoittajat: Benviroc Oy, Emma Liljeström ja Suvi Monni

Lisätietoa: leena.m.sjoblom@espoo.fi

MIKÄ ON TOIMINUT 

1. Kaupunginjohtajan omistamaan 
hiilineutraaliustavoitteeseen ovat sitoutuneet kaikki 
kaupungin toimialat ja jokainen toimiala osallistui myös 
SECAP-toimintasuunnitelman laadintaan

2. Laaja ja sujuva yhteistyö asukkaiden ja kumppaneiden 
kuten Fortumin kanssa mahdollistaa kunnianhimoisten 
tavoitteiden saavuttamisen

3. Yli 10 000 kaupungin Covenant of Mayors -verkostoon 
kuuluminen tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia, näkyvyyttä 
sekä mahdollisuuden toimia globaalina suunnannäyttäjänä

 

MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ 

1. Hiilineutraaliuden saavuttamiseen tarvitaan jokaisen 
espoolaisen panosta. Ilmastonmuutoksen hillinnän 
juurruttaminen osaksi kaikkien espoolaisten jokapäiväistä 
toimintaa vaatii vielä paljon työtä

2. Kestävän kehityksen ja ilmastotyön vaikuttavuuden 
arviointiin on panostettava myös jatkossa, jotta 
kaupungilla on valmius tarvittaessa tehostaa ja suunnata 
toimintaa uudelleen 

3. Ilmastonmuutoksen riskeistä tarvitaan lisää tietoa. 
Eritysesti sosiaali- ja terveyssektorin valmiutta vastata 
ilmastoriskeihin tulee korottaa  

4. Ilmastonmuutoksen torjumiseen ja hillintään on tulevien 
vuosien aika ohjattava riittävä määrä henkilö- ja 
taloudellisia resursseja

FAKTALAATIKKO

SECAP – TAVOITTEENA 
HIILINEUTRAALI ESPOO 2030

YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkina Espoo on sitoutunut kestävän kehityksen 
tavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2025 mennessä. Edelläkävijätyön ensivaiheessa 
kaupungin kestävän kehityksen painopistealueisiin kuuluu ilmastotyö (SDG 13). YK:n kestävän 
kehityksen tavoitteen 13 mukaisesti Espoo toimii kiireellisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 
ja sen vaikutuksiin sopeutumiseksi. Espoo-tarinaan kirjattu hiilineutraaliustavoite vuodelle 
2030 on erittäin kunnianhimoinen ja sitä kohden edetään määrätietoisesti yhdessä asukkaiden, 
yhteisöjen ja yritysten kanssa. 
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Espoon kaupungin kiinteistöistä vastaava liikelaitos hallinnoi yli 
400 suoraomisteista kiinteistöä, joiden käyttämä sähkö muuttui 
hiilineutraaliksi huhtikuun 2020 alussa. Sähkön alkuperän 
varmentamisessa käytetään alkuperätakuusertifikaattia. Tällä 
varmistetaan, että tietty määrä sähköenergiaa on tuotettu 
uusiutuvilla energialähteillä.

Käytännössä sähkön alkuperätakuu varmistetaan varaamalla 
tulevaisuuden sähköntuotannosta Espoon kaupungin käyttöön 
sähköä, joka on tuotettu bioenergialla. Sähkön tuotannossa 
hyödynnetään tällöin metsäteollisuuden sivutuotteista saatavaa 
energiaa sekä pääasiassa kotimaisia puuperäisiä polttoaineita.

TAVOITTEENA SAADA KAIKKIIN KIINTEISTÖIHIN 
HIILINEUTRAALIA SÄHKÖÄ

Espoon kaupungin suoraomisteisiin kiinteistöihin ostetaan kuluvalle 
vuodelle noin 70 000 MWh hiilineutraalia sähköä. Tulevaisuudessa 
tavoitteena on liittää myös osakeyhtiömuotoiset kiinteistöt 
hiilineutraalin sähkösopimuksen piiriin. Tällöin lähes kaikissa 
kaupungin omistuksessa olevissa kiinteistöissä käytettäisiin 
hiilineutraalia sähköä.

“Suomen ja Espoon kaupungin hiilineutraalisuustavoitteet ovat 
kovia. Meidän kaikkien kannalta on erinomaista, jos voimme hyvän 
tilaisuuden tullen päätöksillämme nopeuttaa tuohon tavoitteeseen 
pääsemistä”, toimitilapäällikkö Mauri Laurila sanoo.
Kaupungin kiinteistöjen siirtyminen hiilineutraalin sähkön käyttöön 
on osa Hiilineutraali Espoo 2030 -tavoitetta.

Lisätietoa: mauri.laurila@espoo.fi

ESPOON KAUPUNGIN 
KIINTEISTÖJEN SÄHKÖ 
HIILINEUTRAALIKSI

Espoon kaupungin suoraomisteisissa kiinteistöissä käytettävä sähkö muuttui huhtikuun 2020 
alusta täysin hiilineutraaliksi sähkön alkuperätakuusopimuksen astuessa voimaan. 
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Espoo on osallistunut Ilmastoviisas alue -suunnittelutyökalun 
kehittämiseen, joka tukee ilmasto- ja kestävän kehityksen 
tavoitteiden konkretisoitumista kaupunkisuunnittelussa. Työkalu 
on Espoon kaupungin suunnittelijoiden hyödynnettävissä netissä. 
Suunnittelutyökalu sisältää yli 70 konkreettista toimenpidettä 
asemanseutujen kehittämiseen muun muassa kävelyn ja pyöräilyn, 
kaupunkirakenteen energiatehokkuuden ja kiertotalouden 
edistämiseksi. Ilmastoviisas alue -suunnittelutyökalu kokoaa 
yhteen laajan asiantuntemuksen. Sen kehittämiseen on osallistunut 
kymmeniä asiantuntijoita seudullisesti ja kansainvälisesti. 

Asemanseutuja kehitetään suunnittelemalla täydentyvää sekä 
palveluja, asumista, työpaikkoja, viheralueita ja julkista tilaa 
tasapainottavaa maankäyttöä. Lisäksi sujuvoittamalla kestävän 
liikkumisen palveluja, tukemalla asumisen ja rakennuskannan 
energiatehokkuutta, tuomalla arjen palvelut lähelle asukkaita sekä 
kehittämällä elinkeinojen vastuullisuutta tuetaan kokonaisvaltaista 
kaupunkikehitystä. Ilmaston lämpenemisen hillinnän lisäksi 
toimenpiteet tuovat konkretiaa kiertotalouden uusien ratkaisujen 
edistämiseen sekä siihen, millaisin toimin ilmastonmuutokseen tulisi 
sopeutua, huomioiden myös sosiaalisen kestävyyden. 

Asemien ja asemanseutujen vielä hyödyntämätön potentiaali tulisi 
ottaa täysimääräisesti käyttöön ihmisten elämäntapojen ja kestävän 
liikkumisen kehittämiseksi.

Lisätietoa: aino.hatakka@hsy.fi  
https://ilmastoviisasalue.fi/

MIKÄ ON TOIMINUT

• Asemanseutujen kehittäminen vahvistaa kestäviin 
liikkumismuotoihin perustuvaa kaupunkirakennetta ja 
parantaa raideliikenteen houkuttelevuutta 

• Asemanseutujen kehittäminen tuo lisäarvoa 
matkaketjuihin

• Asemanseutujen kehittäminen vähentää turvattomuutta ja 
parantaa viihtyisyyttä kaupunkiympäristössä 
 
 

MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

• Asemanseudut ovat monitoimijaisia ympäristöjä ja niiden 
kehittäminen edellyttää toimijoiden sitoutuneisuutta 
yhteisiin kehittämistavoitteisiin

• Asemien irrallisuus muusta kaupunkirakenteesta
• Asemanseutujen infran ja kiinteistöjen kehittämisessä 

tarvitaan vahvempaa käyttäjälähtöisyyttä

FAKTALAATIKKO

TURVALLINEN JA VÄHÄHIILINEN 
KAUPUNKIELÄMÄ 
ASEMANSEUDUILLA

Pääkaupunkiseudulla on tavoitteena luoda raideliikenteeseen tukeutuvaa alue- ja 
yhdyskuntarakennetta. Juna- ja metroliikenteen asemanseudut ovat kaupunkikehityksen 
keskiössä alueina, joille keskitetään asumista, palveluita ja työpaikkoja niiden hyvän 
saavutettavuuden vuoksi. Asemanseudut sopivat vähähiilisen liikkumisen solmukohtina 
luontaisesti myös hiilineutraalin ja kestävän kaupunkikehityksen aloituspisteiksi.

SMART-MR
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Samalla riippuvuus henkilöautoilusta vähenee ja yksin ajettujen 
kilometrien määrä laskee. Tällöin myös ruuhkat ja liikenteen päästöt 
vähenevät.

Espoo haluaa priorisoida kestäviä kulkumuotoja: esimerkiksi 
polkupyörällä tulee päästä lähemmäs metrolaituria kuin autolla. 
Kestävien kulkumuotojen osuuden kasvua edistetään Espoossa 
erityisesti kehittämällä keskeisiä liikenteen solmukohtia ja 
palvelukeskittymiä.

SELKÄRANKANA TOIMIVA JOUKKOLIIKENNE

Liikkumispalvelujen menestyksen edellytys on kävelyä ja 
pyöräilyä tukeva kaupunkiympäristö, jonka selkäranka on toimiva 
joukkoliikenne. Kaupungin rooli on keskeinen, mitä tulee kestävien 
kulkumuotojen osuuden kasvattamiseen, palveluita tukevan älykkään 
infran toteuttamiseen sekä tiedon avaamiseen palveluiden kehittäjien 
käyttöön. Espoo esimerkiksi kannustaa liikkumispalveluita tarjoavia 
yrityksiä siirtymään sähköiseen kalustoon laajentamalla julkista 
latausverkkoa.

Liikkumispalveluita kehittävät yritykset tarjoavat asiakkailleen muun 
muassa yhteiskäyttöautoja, kutsukyytejä sekä jaettuja kyytejä. 
Lisäksi tarjolla on kaupunkipyöriä, sähköpyöriä ja -potkulautoja 
sekä tavarapyöriä. Markkinoilla on myös sovelluksia, jotka 
mahdollistavat sen, että useasta eri kulkumuodosta koostuvaa 
matkaa pysty hallinnoimaan helposti samassa palvelussa. Tämä on 
mahdollista muun muassa sen ansiosta, että pääkaupunkiseudulla 
on joukkoliikennelippujen ja kaupunkipyöräkauden myynti avattu 
avoimeen rajapintaan. Näin liikkumispalveluita välittävät yritykset 
voivat rakentaa omaa palveluvalikoimaansa joukkoliikenteen 
ympärille. 

Espoolle tärkeitä sidosryhmiä liikkumispalveluihin liittyen 
ovat joukkoliikenteenteestä vastaavat liikennöitsijät, eri 
liikkumispalveluita ja -käyttöliittymiä tarjoavat yritykset sekä 
tietysti espoolaiset työnantajat. Työmatkaliikkumisen osuus 
liikenteen kokonaispäästöistä on merkittävä, joten työnantajien 
rooli uudenlaisten liikkumispalvelujen vauhdittajina on merkittävä. 
Espoo kannustaa toimijoita myös yhteistyöhön. Esimerkkejä 
pilottihankkeista ovat robottibussi sekä kutsukyytipalvelu osana 
Espoon liityntä- ja poikittaisliikennettä. 

KAUPUNKIPYÖRÄT TÄLLÄ HETKELLÄ 
SUOSITUIN LIIKKUMISPALVELU

Liikkumispalveluista suurinta suosiota Espoossa nauttivat tällä 
hetkellä kaupunkipyörät. Käyttäjämäärät kasvavat vuosittain, 
jokaisena kaupunkipyöräkautena ajetaan yli 570 000 matkaa. 
Kaupunkipyöriä käytetään erityisesti matkan ensimmäisellä ja 
viimeisellä kilometrillä sekä osana raideliikenteen matkaketjua. 

Myös liityntäpysäköinti on tärkeä osa liikkumispalveluita. Espoossa 
liityntäpysäköinnistä on tullut houkutteleva vaihtoehto niille, joilla ei 
ole auton ohella muuta sopivaa liityntäyhteyttä raideliikenteeseen. 
Houkuttelevuutta ovat lisänneet selkeät opasteet, reaaliaikainen 
informaatio vapaista pysäköintipaikoista sekä mobiilimaksamisen 
kehittyminen. Mobiilimaksamisella mahdollistetaan myös 
liityntäpysäköinnin liittäminen osaksi liikkumispalveluita välittävien 
yritysten palvelutarjontaa. Yhteiskäyttöautojen yleistymistä Espoo 
puolestaan edistää osoittamalla niille pysäköintipaikkoja keskeisiltä 
alueilta

Lisätietoa: suvi.kajamaa@espoo.fi

LIIKENTEEN 
PALVELULLISTUMINEN MUUTTAA 
LIIKKUMISTOTTUMUKSIA

Liikenteen päästöjen vähentämisellä on merkittävä rooli Espoon tavoitteissa saavuttaa 
hiilineutraalisuus. Konkreettisia ratkaisuja tarjoavat erilaiset liikkumispalvelut, joiden käytön 
lisääntymisen myötä kestävien kulkumuotojen osuus kaikesta liikkumisesta kasvaa.  
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RAIDE-JOKERI LISÄÄ 
VASTUULLISTA LIIKKUMISTA 
MYÖS RAKENTAMISEN AIKANA

Pikaraitiotie Raide-Jokeri vastaa konkreettisella tasolla Espoo-tarinan Kestävä Espoo  
-kehitysohjelmaan, joka on osa Espoon toimintaperiaatetta olla vastuullinen edelläkävijä. 

Raide-Jokeri on pääkaupunkiseudun ensimmäinen pikaraitiolinja, 
joka rakennetaan Espoon Keilaniemen ja Helsingin Itäkeskuksen 
välille. Radan pituus on noin 25 km, josta noin 9 km sijoittuu 
Espooseen. Raideyhteys korvaa seudun vilkkaimmin liikennöidyn 
bussilinjan, jonka kuljetuskapasiteetti ei pysty vastaamaan kasvavaan 
matkustajamäärään. Raide-Jokerin liikennöinnin on tarkoitus alkaa 
2024.

Ennusteena on, että pääkaupunkiseudulla on 2050 noin kaksi 
miljoonaa asukasta ja yli miljoona työpaikkaa. Väestömäärän 
kasvusta johtuvan liikkumisen lisääntymisen tavoitellaan 
suuntautuvan kestäviin liikkumismuotoihin: joukkoliikenteeseen, 
kävelyyn ja pyöräilyyn. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat sitoutuneet 
lisäämään asuntorakentamista ja tavoitteena on tiivistyvä, kestäviin 
kulkumuotoihin perustuva aluerakenne. Espoossa Raide-Jokeri-
linjan varteen on suunniteltu uutta asunto- ja työpaikkarakentamista 
muun muassa Perkkaalle, Otaniemeen ja Keilaniemeen. Asuntojen 
ja palveluiden rakentaminen Raide-Jokerin reitin varrelle on 
kannattavaa ja kestävän kehityksen mukaista. Alueella on jo 
katuverkko, kunnallistekniikka ja palvelut. Palvelujen läheisyyden 
ja nopean raideyhteyden ansiosta asukkaiden tarve oman auton 
käytölle vähenee.

Raide-Jokeri toteuttaa Espoon kaupungin ympäristöpolitiikan 
tavoitteita saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä. 
Raideliikenteen kehittäminen ja laajentaminen on yksi tehokkaimpia 
tapoja alentaa liikenteen päästöjä. Sähkö tuotetaan uusiutuvilla 
energianlähteillä; tuuli- ja vesivoimalla, joiden tuotannosta ei 
aiheudu suoria hiilidioksidipäästöjä. Raide-Jokerin raitiovaunu 
on energiatehokas ja ympäristöystävällinen. Jarrutusenergia 
otetaan talteen ja käytetään ilmastointiin sekä talvella 
vaunun lämmittämiseen. Raitiotie on ympäristöystävällinen 
joukkoliikennemuoto ja Raide-Jokerin myötä päästöt vähenevät. 
Raide-Jokeri lisää joukkoliikenteen käyttöä ja vähentää 
yksityisautoiluliikennettä, jolloin autoliikenteen aiheuttamat 
hiilidioksidipäästöt ja ilmansaasteet vähenevät. 

Myös Raide-Jokerin rakentaminen pyritään toteuttamaan 
mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavasti. Vastuullinen, 
ympäristönäkökulmat huomioiva rakentaminen on nykypäivää 
ja Raide-Jokerin tahtotila on olla edelläkävijöiden joukossa 
vastuullisessa rakentamisessa. Rakentamisen vaikutuksia 
ja lieventämiskeinoja on selvitetty laajasti hankkeen 
suunnitteluvaiheessa. Rata sivuaa Laajalahden Natura 2000 -aluetta, 
joka on linnustoltaan kansainvälisesti arvokas merenlahti. Lisäksi 
Raide-Jokeri sivuaa Espoossa arvokasta vanhaa metsää, liito-oravan 
ydinaluetta ja sille tärkeitä kulkureittejä. Muun muassa edellä 
mainitut luontoarvot on huomioitu sekä Raide-Jokerin suunnittelussa 
että rakentamisessa.

Hankkeen työntekijöitä perehdytetään aktiivisesti 
ympäristönäkökulmien huomiointiin työmaalla. Työmaa-alueilta 
poistetaan haitalliset vieraslajit, vain rakentamisen kannalta 
välttämättömimmät puut kaadetaan ja säästettävät puut 
suojataan, rakentamisessa käytetään betonimursketta ja muita 
uusiomateriaaleja, hyödynnetään kierrätyskasvualustoja ja tehdään 
seurantatutkimusta rakentamismelun vaikutuksesta lintuihin. 

Rakentamisen yhteydessä on hyvä mahdollisuus tehdä myös 
ympäristöä parantavia toimenpiteitä. Raide-Jokerin varrelle tehdään 
esimerkiksi ketojen kasveille ja hyönteisille paahdeympäristöjä, 
rakennetaan viheralaa lisääviä ja pölyä sitovia nurmiraiteita ja liito-
oraville asennetaan pönttöjä. 

Rakentamisen aikaisten tilapäisten liikennejärjestelyjen konseptissa 
on priorisoitu joukkoliikenne, kävely ja pyöräily. Lisäksi Raide-Jokerin 
työnaikaiset mitoitukset pyöräilylle ja kävelylle ovat väljempiä kuin 
esimerkiksi ohjeistuksissa, eli myös rakentamisen aikana pyritään 
kannustamaan kaupunkien asukkaita kestävien liikennemuotojen 
käyttöön.

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

Lisätietoa: niina.salojarvi@hel.fi

FAKTALAATIKKO

• Uuden ympäristöystävällisen joukkoliikennemuodon 
rakentaminen Espooseen ja siihen liittyvä tiivistyvä 
kaupunkirakenne edistävät kestävää kehitystä

• Allianssimuotoinen toteuttaminen mahdollistaa 
suunnittelijoiden, rakentajien ja tilaajien paremman 
yhteistyön

• Tahtotilana toteuttaa hanke laadukkaasti, 
innovatiivisesti ja alaa kehittäen 
 
 
 

• Tiukka budjetti asettaa rajoitteita ympäristövastuullisten 
valintojen tekemiselle 

• Tiiviin kaupunkirakenteen takia työmaat ovat paikoin 
ahtaita. Tiiviys aiheuttaa haasteita melun ja pölyn 
torjunnalle työmailla

• Luontoarvojen huomiointi vaatii yhteensovittamista 
sekä suunnittelussa että rakentamisessa
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LIIKENNEHUBIT MAHDOLLISTAVAT 
HYVÄN KIERTEEN 

Kaupungit muodostuvat keskuksista, jotka toimivat liikenteen solmukohtina eli niin sanottuina 
liikennehubeina. Liikennehubi on joukkoliikenteen solmukohta, johon on helppo saapua jalan 
tai polkupyörällä, ja jossa sujuvat matkaketjut ovat mahdollisia helposti saavutettavien 
joukkoliikenteen runkoyhteyksien ja uusien, kätevien liikkumispalveluiden ansiosta.

LIIKKUMINEN VÄHÄHIILISEN TULEVAISUUDEN 
KESKIÖSSÄ

Liikenteen ja liikkumisen rooli ihmisten arkielämässä on hyvin 
keskeinen: espoolaisetkin käyttävät liikkumiseen keskimäärin 
reilusti yli tunnin joka päivä. Liikenteellä on myös valtava 
vaikutus ympäristöömme monella eri tavalla. Suuressa 
mittakaavassa liikenteen päästöt edistävät ilmastonmuutosta. 
Pienessä mittakaavassa samat päästöt puolestaan vaikuttavat 
hengitysilmamme laatuun. Kaupungeissa eräs liikenteen 
merkittävistä ympäristövaikutuksista on lisäksi sen vaatima tila, joka 
on pois muusta rakentamisesta ja virkistysalueista. Tiet ja radat myös 
jakavat alueita aiheuttamallaan estevaikutuksella.

Jotta Espoo voisi saavuttaa tavoitteensa olla hiilineutraali 
kaupunki 2030, sen on vähennettävä hiilidioksidipäästöjään 
yli 80 prosenttia vuoden 2018 lukemista. Tuolloin Espoon 
hiilidioksidiekvivalenttipäästöistä noin 31 prosenttia aiheutui 
liikenteestä. Henkilöautot aiheuttavat liikenteen kokonaispäästöistä 
59 prosenttia. Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää 
uusia ja toimivia tapoja korvata henkilöautojen aiheuttamia 
kokonaispäästöjä.

KESTÄVÄT LIIKENNEMUODOT HYVÄN 
MAHDOLLISTAJANA

Kuuden suuren suomalaisen kaupungin ja EU:n rahoittamassa 
projektissa ”Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa” 
pyritään parantamaan kestävien liikkumistapojen edellytyksiä 
kaupunkialueilla. Erityisesti tavoitellaan eri liikennemuotoja ja 
liikkujia yhteen kokoavien liikennehubien syntymistä. Liikennehubi 
on joukkoliikenteen solmukohta, johon on helppo saapua jalan tai 
polkupyörällä, ja jossa sujuvat matkaketjut ovat mahdollisia helposti 
saavutettavien joukkoliikenteen runkoyhteyksien ja uusien, kätevien 
liikkumispalveluiden ansiosta. Nopeita ja tiheitä yhteyksiä tarjoavat 
helppokäyttöiset, luotettavat ja turvalliset liikkumisen palvelut 
vähentävät henkilöautoilun houkuttelevuutta suhteessa kestävämpiin 
liikkumistapoihin, jolloin liikenteen päästöt voivat vähentyä.

Kestävien liikennemuotojen kulkutapaosuuksien kasvaminen 
mahdollistaa kerrannaisvaikutusten syntymisen, kun tiivistyvässä 
yhdyskuntarakenteessa kodit, työpaikat, kaupat ja palvelut ovat 
entistä lähempänä toisiaan. Tällöin matkan taittaminen kävellen, 

pyörällä, joukkoliikenteellä tai muilla kestävillä kulkutavoilla on 
entistä houkuttelevampaa. Kyse ei ole pelkästään ekologisesta 
kestävyydestä. Esimerkiksi kestävien liikkumispalveluiden toimialalla 
syntyvä uusi liiketoiminta edistää taloudellista kestävyyttä. 
Julkisiin ja mahdollisimman monen ihmisryhmän käytössä oleviin 
liikkumispalveluihin perustuva liikennejärjestelmä edistää lisäksi 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, kun tärkeimmät liikkumistavat eivät 
edellytä tiettyä ikää, tulo- tai varallisuusluokkaa, fyysistä kuntoa tai 
vammattomuutta.

Henkilöautoliikenteen 
väheneminen kaupungissa 
mahdollistaa sille varatun 

tilan hyödyntämisen muuhun 
käyttöön.

MIKÄ ON HYVÄÄ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEHITETTÄVÄÄ

Lisätietoa: tuomas.kiuru@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Sujuvat matkaketjut tekevät kestävistä liikkumistavoista 
houkuttelevia

• Digitaaliset palvelut mahdollistavat huolettoman ja 
joustavan liikkumisen

• Henkilöauton kulkutapaosuuden vähentäminen on sekä 
ekologisesti, taloudellisesti että sosiokulttuurisesti 
kestävää 
 
 

• Kestävä liikennejärjestelmä on ennen kaikkea 
maankäyttökysymys

• Liikenteen käyttövoiman sähköistyminen ei poista 
kaikkia liikenteen ulkoishaittoja

• Liikennejärjestelmän muutoksen hyödyt voivat jakautua 
epätasaisesti eri alueille
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METRO LUO KESTÄVÄÄ KASVUA 
JA ELINVOIMAA ESPOOSEEN 

Espoon viidestä kaupunkikeskuksesta kolme sijaitsee metroyhteyden varrella, nykyisen tai 
tulevan. Sujuva arki, toimivat matkaketjut ja liikkumisen helppous ovat avaintekijöitä metron 
rakentamisen taustalla. Espoo kasvaa ja kehittyy investoimalla sujuviin raideliikenneyhteyksiin.  

Espoon kaupungin strategia kehittyy ja toimii Espoo-tarinan 
kautta. Espoo-tarinassa todetaan, että verkostomainen viiden 
kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen 
edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä 
ja yrittää, ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Länsimetron metroinfraa rakennetaan kahdessa vaiheessa. 
Rakennuttava taho, Länsimetro Oy, on Espoon ja Helsingin 
kaupunkien yhteisesti omistama osakeyhtiö. Länsimetro Oy:n 
tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron 
metrojärjestelmää, rataa ja asemia. Liikenteellä on jo ykkösvaihe; 
kahdeksan uutta asemaa ja 14 kilometriä ratalinjaa. Viimeistään 
2023 liikenteelle avataan viisi uutta asemaa ja seisemän kilometriä 
ratalinjaa.

Länsimetro on kaupungin ylivoimaisesti suurin investointikohde. Sen 
avulla uudistetaan kaupunkirakennetta ja tehdään metron kasvu- ja 
kehityskäytävästä korkeatasoinen ja houkutteleva työpaikka- ja 
asuinalue, jossa jokaisen metroaseman lähiympäristö muutaman 
kilometrin säteellä on laadullisesti omaleimainen. Metron varteen 
Finnooseen on tulossa jopa 17 000 asukkaan täysin uusi asuinalue, 
joka Suomen mittakaavassa on merkittävää uutta ja ekologista 
rakentamista. 

Metroa rakennetaan, koska se tuo elinvoimaa ja mahdollistaa 
uusien kotien ja työpaikkojen syntymisen ekologisella tavalla. Metro 
on kestävää joukkoliikennettä ja asemat ovat arkkitehtuuriltaan 
vetovoimaista suomalaista arkkitehtuuriosaamista parhaimmillaan.  
Metroinvestointi on mahdollistanut mm. Aalto-yliopiston kampuksen 
syntymisen metron varrella.  Aalto-yliopiston kampus yhdistää 
talouden, tieteen ja taiteen ainutlaatuisella tavalla. Kampukselle 
on rakentumassa elävä keskusta, joka tarjoaa houkuttelevia 
kumppanuus- ja yhteistyömahdollisuuksia sekä kannustaa ideoiden ja 
kokemusten jakamiseen. Yliopiston lisäksi alueella toimivat myös VTT, 
monet kansainväliset suuryritykset ja start up -toimijat. 

Länsimetro toteuttaa ja elää Espoo-tarinaa. Länsimetroa rakentava 
Länsimetro Oy on asettanut tavoitteekseen tuoda asukkaille ja 
metron käyttäjille arjen kätevyyttä. Metro kulkee koko matkan maan 
alla, joten maan päällä voidaan kehittää kaupunkia ja kaupunkilaisten 
palveluja. Metron vuoroväli on tiheä ja matkaketjut sujuvia. 
Länsimetron tavoitteena on rakentaa omaleimaisia, vetovoimaisia 
ja arkkitehtuuriltaan miellyttäviä ja materiaaleiltaan kestäviä 
metroasemia. Asema on lupaus siitä, mitä on maan pinnalla. Aseman 
arkkitehtuuri heijastaa kunkin aseman alueen kaupunkikuvaa mm. 
materiaalivalinnoilla sekä valaistuksen ja taiteen avulla. Samalla 
matkustajan on helpompi erottaa asemat toisistaan. Kaikki asemat 
ja asemien sisäänkäynnit ovat esteettömiä. Länsimetron valaistus on 
saanut monia kansainvälisiä tunnustuspalkintoja. 

Tavoitteena on myös tuoda vastinetta rahalle. Metro on investointi, 
joka tuottaa moninkertaisesti takaisin siihen investoidut varat. 
Metroinvestointi houkuttelee ympärilleen jopa kymmenkertaisesti 
muita investointeja.

Ympäristö ja luonto huomioidaan rakentamisen aikana mm. 
varmistamalla liito-oravien kulkureitit. Lintujen pesimisaikana ei 
lähellä luontoalueita sijaitsevissa rakennuskohteissa saa tehdä 
lintuja häiritseviä töitä. Asukkaisiin ollaan yhteydessä rakentamisen 
aikana ja jokaiseen palautteeseen vastataan. Metroasema on paitsi 
joukkoliikenteen solmu, myös jokaisen asukkaan ja matkustajan 
ylpeyden aihe; arjen estetiikkaa, taidetta ja designia parhaimmillaan. 

Yhteistyö pääkaupunkiseudun kaupunkien ja eri toimijoiden kanssa 
varmistaa, että metron sisäänkäyntien sijoittumisessa huomioidaan 
kestävän kehityksen ratkaisut.  Polkupyöräily ja kävely on erityisesti 
otettu huomioon. Inhimillisen kokoisissa kaupunkikeskuksissa metro 
tavoittaa yhä useammat kävely- tai pyöräilymatkan päässä. 

Rakennuttajana ja omistajana Länsimetro toimii vastuullisesti 
ja läpinäkyvästi. Länsimetro on Suomen historian suurimpia 
rakennushankkeita. Itse rakentamisprojektiin on osallistunut
kakkosvaiheen valmistuttua yli 30 000 rakentajaa. Projekti pyrkii 
tuomaan uusia innovaatioita rakentamiseen ja projektinhallintaan 
ja jakamaan tietoa muille. Länsimetro on järjestelmiltään 
ja ratkaisuiltaan yksi maailman turvallisimmista metroista. 
Matkustajaturvallisuus poikkeustilanteissa on huomioitu 52 erilaisen 
järjestelmän avulla. Digitaalinen kiinteistö- ja turvavalvonta tekee 
metrosta älykkään tulevaisuuden metron. 

Metro on Suomen pääkaupunkiseudun nopein ja tiheimmin kulkeva 
liikenneväline. Metroliikenne toteutetaan vesi- ja tuulivoimalla 
tuotetulla sähköllä. Espoon kaupunki kasvaa raideliikenteen 
solmukohtiin ekologisesti ja kestävällä tavalla. Länsimetro toteuttaa 
Espoo-tarinaa monella tavalla ja metro liikuttaa tulevaisuudessa yhä 
useampaa matkustajaa. 

Lisätietoa: ville.saksi@lansimetro.fi

Ympäristö huomioidaan 
rakentamisen aikana. 

Espoon kaupungin historian 
suurin investointi.

Sujuva joukkoliikenne 
mahdollistaa kaupungin 

kestävän kehityksen.
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KÄVELTÄVÄ KAUPUNKI ON 
TULEVAISUUTTA

Entistä kaupunkimaisemmissa keskuksissa on työpaikkoja, 
monipuolisia palveluita ja viihtyisää, käveltävää ympäristöä. 
Käveltävällä kaupungilla tarkoitetaan kaupunkia, jossa lähipalvelut 
ovat kävely- ja pyöräilyetäisyydellä. Fyysinen ympäristö vaikuttaa 
tutkitusti ihmisten liikkumisvalintoihin. Toimiva, viihtyisä, 
vehreä ja turvallinen kaupunkiympäristö houkuttelee kestäviin 
liikkumistapoihin, autoilua kuitenkaan estämättä. Asukkaat voivat 
valita kulloinkin parhaimman, tilanteeseen sopivan liikkumismuodon.
 

TAVOITTEENA ESPOOLAISTEN HYVÄ ELÄMÄ 

Kaikki hyötyvät käveltävästä kaupungista. Kun ihmiset liikkuvat 
kävellen ja pyörällä, he edistävät omaa terveyttään. Myös autolla tai 
bussilla matkaansa taittava ihminen on kävelijä osan matkastaan. 
Autoilun vähentyessä ruuhkat helpottavat ja arjen liikkumisen 
olosuhteet paranevat – myös autoilijoilla. Kävelyn ja pyöräilyn 
hiilijalanjälki on kaikista liikkumismuodoista pienin, kehittyipä 
ajoneuvoteknologia miten älykkääksi tahansa. 

Espoon kaupunkikeskukset kasvavat, tiivistyvät ja muuttuvat, kun muuttoliike 
pääkaupunkiseudulle ja Espooseen jatkuu. Keskustojen kehittämistä suunnitellaan 
kokonaisuutena. Tavoitteena on, että jokainen Espoon kaupunkikeskus kehittyy  
omaleimaisesti omien vahvuuksiensa pohjalta.

Viihtyisät ja monipuoliset 
keskustat houkuttelevat osaajia, 

jotka vahvistavat Espoon 
elinvoimaa.

Kaupunkimaisessa ympäristössä on helppo kohdata ihmisiä. 
Viihtyisät ja monipuoliset keskustat houkuttelevat osaajia, jotka 
vahvistavat Espoon elinvoimaa. Kävelijät käyttävät usein paikallisia 
palveluja ja autoilusta säästyneet eurot voivat näin hyödyttää alueen 
yrityksiä. Toimeliaisuutta ja yhteyksiä ihmisten välille synnyttävä 
fyysinen ympäristö on hyvän elämän perusta. 

KESKUSTATYÖ ON YHTEISTYÖTÄ

Merkittävä osa päivittäisistä matkoista sijoittuu kodin ja työn välille. 
Sujuvat yhteydet parantavat ihmisten arkea ja mahdollistavat 
kestävän liikkumisen. Jokaista Espoon viittä kaupunkikeskusta 
kehitetään monipuolisina työn, asumisen ja vapaa-ajan ympäristöinä. 
Keskustatyön tuloksena syntyy hahmotelma Espoon keskustoista ja 
kunkin keskuksen kehittämistä ohjaavat periaatteet. Käveltävyyden 
parantaminen edellyttää yhteistyötä. Keskustatyö antaa meille tietoa 
siitä, miten käveltävyys voidaan ottaa entistä paremmin huomioon 
kaavoituksessa ja liikennesuunnittelussa. Tässä onnistuessamme 
saamme kaikki nauttia kestävästä, kaupunkimaisemmasta ja 
viihtyisämmästä Espoosta.

Lisätietoa: johanna.palomaki@espoo.fi
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PYÖRÄPYSÄKÖINTI HOUKUTTELEE 
FILLARIN SELKÄÄN

Espoota rakennetaan viiden kaupunkikeskuksen ja hyvien raideyhteyksien ympärille. 
Verkostomainen kaupunki toimii, kun liikkuminen on nopeaa ja vaivatonta. Kaupunkiseudulla 
matkustamiseen liittyy usein kulkuvälineen vaihtaminen. Kun joukkoliikenteen ja pyöräilyn 
yhdistäminen tehdään helpoksi, näiden liikkumismuotojen suosio kasvaa.

Espoo on sitoutunut pyöräilyn edistämiseen: tavoitteena on 
kaksinkertaistaa pyöräilyn osuus kulkutavoista siten, että se olisi 15 
prosenttia vuonna 2024. Tavoite pohjautuu Brysselin julistukseen, 
jonka kaupunginhallitus on allekirjoittanut. 

KAUPUNKISUUNNITTELU OHJAA 
PYÖRÄPYSÄKÖINTIÄ

Kaupunkisuunnittelu on toteuttanut pyöräilyn edistämisohjelmaa 
vuodesta 2013 lähtien. Laadukas pyöräpysäköinti on yksi ohjelman 
keinoista. Pyöräpysäköinti vaatii tilaa, tarkoituksenmukaisen sijainnin 
sekä toimivat kulkuyhteydet. Siksi se tulee huomioida suunnittelussa 
riittävän varhaisessa vaiheessa. 

Asemakaavoituksella määrätään pyöräpaikkojen vähimmäismäärästä 
asumisen, kaupan, työpaikkojen sekä julkisten palveluiden 
yhteydessä. Pyöräily huomioidaan liityntäliikenteessä Espoon 
juna- ja metroasemilla.  Liityntäliikenteeseen käytetään lisäksi 
kaupunkipyöräjärjestelmää. Metroasemien läheisyydessä olevat 
asemat ovat suosituimpien asemien joukossa.

Pyöräpaikkoihin kohdistetaan myös laadullisia vaatimuksia: niiden 
rakentamiseen on määritelty korkealaatuisen pyöräpysäköinnin 
ominaisuudet, vaatimukset ja kriteerit. Alueiden, joilla 
pyöräpysäköintiä järjestetään, tulee olla houkuttelevia, viihtyisiä ja 
turvallisia. Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että paikat riittävät ja 
pyörät pysäköidään niille varatuille paikoille.

OIKEA MÄÄRÄ PYSÄKÖINTIÄ OIKEISSA 
PAIKOISSA

Suomessa pyöräily on kausiluonteista ja pysäköintipaikkojen tarve 
vaihtelee vuodenaikojen ja säiden mukaan. Siksi pysäköintialueiden 
mitoittaminen on haastavaa: paikkoja tulee olla riittävästi, mutta 
tarpeettomat paikat vievät turhaan tilaa. Sopivien ratkaisujen 
löytämisessä auttavat liikenne-ennusteet ja liikennelaskennat. 

Metron yhteyteen, kuudelle asemalle Espoossa, on kaavoitettu 
yhteensä 2 650 pyöräpaikkaa, joista osa on toteutettu katettuina 
ja säänkestävinä. Metron jatkeen valmistuessa avautuu viisi uutta 
asemaa, jolloin tarvitaan yhteensä jo 5 600 pyöräpysäköintipaikkaa.  

Espoon juna-asemilla on nykyisin noin 1 200 pyörien 
liityntäpysäköintipaikkaa, joista runsaat puolet sijaitsee Leppävaaran 

asemalla. Tulevaisuudessa liityntäpysäköinti lisääntyy nykyisestä 
selvästi eniten Kerassa alueen uudistuessa ja kasvaessa.

Pyörien liityntäpysäköinti on tärkeä osa sujuvaa matkaketjua. 
Kun Espoo muuttuu, myös liityntäpysäköintiä on tarpeen kehittää 
jatkuvasti.

Lisätietoa: ulla.saari@espoo.fi
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ESPOO ON HELSINGIN SEUDULLA 
SÄHKÖBUSSIEN ETURINTAMASSA  

Ennen syksyä 2019 kaikki sähköbussit tulivat Helsingin seudun 
linjoille erilaisten kokeilujen kautta. Ensimmäinen kokonaan sähköllä 
kulkeva bussi, portugalilainen Caetano, lähti koeajoihin Veolia 
Transport Finland Oy:n liikennöimälle Espoon linjalle 11 marraskuussa 
2012. 

Merkittävä kokeilu alkoi 2016 alussa, jolloin Helsingin seudun 
liikenteen tilaaja HSL hankki pääkaupunkiseudun liikenteeseen 12 
suomalaisen Linkker Oy:n valmistamaa sähköbussia. Bussit aloittivat 
liikennöinnin Espoon linjalla 11 sekä Helsingin linjoilla 23 ja 55. 

Linkkerit olivat Suomen ensimmäiset pikaladattavat sähköbussit. 
Ne voitiin ladata päätepysäkillä matkustajien noustessa kyytiin. 
Yksi pikalatausasema rakennettiin Espoon Tapiolaan ja sen 
kustansi Espoon kaupunki, joka oli Linkker-hankkeessa yksi HSL:n 
yhteistyökumppaneista. 

Tulevaisuudessa Helsingin seudulla voidaan nähdä niin pikaladattavia 
kuin varikoilla ladattavia busseja akkutekniikan kehityksestä riippuen.

Espoon matkustajat ovat päässeet tekemään tuttavuutta sähköbusseihin siitä lähtien, kun 
niitä on Helsingin seudulla kulkenut - ja Espoon kaupunki on ollut mukana hankkeissa, joissa 
sähköbusseja on kokeiltu.  

LIIKENTEEN KILPAILUTTAJA RYHTYY 
VAATIMAAN SÄHKÖBUSSEJA 

Ensimmäiset täyssähköbussit, jotka tulivat liikenteeseen sen vuoksi, 
että HSL vaati niitä kilpailutuksessaan, lähtivät matkaan elokuussa 
2019.  Busseja tuli käyttöön 30 ja niistä kaksikymmentä kulkee 
Espoon Leppävaaran linjoilla. Leppävaaran terminaaliin avautui 
tammikuussa 2020 sähköbussien latausasema. 

Helsingin seudun liikenteessä kulkee tällä hetkellä kaiken kaikkiaan 
noin viisikymmentä sähköbussia. Busseja on käytössä kaiken 
kaikkiaan käytössä vajaat 1 400. 

Sähköbussit ottavat Helsingin seudulla syksyllä 2021 suuren 
harppauksen eteenpäin. HSL voi vaikuttaa sähköisen kaluston 
määrään, kun se asettaa kilpailuttamisehdoissaan sähköbussien 
käytön edellytykseksi reittien voittamiselle. Kuntayhtymä ryhtyy 
piakkoin kilpailuttamaan lukuisia paljon käytettyjä bussilinjoja ja 
edellyttää liikennöitsijöiltä, että reiteillä käytetään 
pelkästään sähköbusseja. 

HSL:n tavoitteena on, että Helsingin seudun bussikalustosta 
kolmannes olisi sähkökäyttöistä 2025. HSL myös arvioi, että kaikki 
seudun bussit kulkevat vielä joskus tulevaisuudessa sähköllä. 

BUSSIT KULKEVAT TUULI- JA VESISÄHKÖLLÄ 

Sähkö, jolla Helsingin seudun bussit kulkevat, tuotetaan nyt ja 
tulevaisuudessa pohjoismaisella tuuli- ja vesivoimalla, joten bussit 
eivät kulje hiilisähköllä. 

Sähköbussi kuluttaa energiaa vain neljäsosan dieselautoon 
verrattuna, eivätkä ne tuota ollenkaan lähipäästöjä, esimerkiksi typen 
oksideja. Sähköinen kalusto on tärkeä kehitysaskel kohti entistä 
ympäristöystävällisempää kaupunkiliikennettä. Sähköbussit tukevat 
erinomaisesti HSL:n strategiaa, jossa kestävä kehitys on keskeisellä 
sijalla. Kuntayhtymän tavoitteena on leikata liikenteen päästöjä 90 
prosentilla vuoteen 2025 mennessä vuoden 2010 tasosta. HSL uskoo, 
että päästötavoite on realistista saavuttaa.  

Esimerkkinä sähköbussien vaikutuksesta voi mainita sen, että 30 
viime syksynä käyttöönotetun sähköbussin ansiosta jää syntymättä 
vuosittain noin viisi miljoonaa kiloa hiilidioksidipäästöjä. 
 
Lisätietoa: petri.saari@hsl.fi

Helsingin seudun liikenteessä 
kulkee tällä hetkellä noin 50 

sähköbussia. 
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TEKOÄLY APUNA ESPOON 
ASUNTOJEN VUOKRA-ASUNTOJEN 
ENERGIANSÄÄSTÖSSÄ

Järjestelmän käyttöönoton jälkeen huoneistojen lämpötiloihin 
liittyvien vikailmoitusten määrä on vähentynyt ja lämmönkulutus 
on pienentynyt noin 7,5 prosenttia. Kaukolämmönkulutuksen 
huipputehoa on voitu leikata keskimäärin 17 prosenttia samalla kun 
siitä riippuvaisesta perusmaksusta on saatu säästöä.

EDULLISEMPAA JA VIHREÄMPÄÄ 
ENERGIANTUOTANTOA

Asuminen on suomalaisten suurin yksittäinen hiilidioksidipäästöjen 
aiheuttaja. Älykkään lämmönohjauksen hyödyntäminen ja 
kulutusjousto vähentävät energiankulutusta ja kustannuksia sekä 
pienentävät hiilijalanjälkeä. 

Espoon Asuntojen käyttöön ottama SmartLiving-palvelu tukee Espoo-
tarinan päämäärää hiilivapaan energian käytön edistämisestä ja 
energiatehokkuuden parantamisesta kiinteistöissä ja rakennuksissa. 
Koko kaupungin tasoisen Kestävä Espoo -kehitysohjelman 
päämäärien mukaisesti älykkään lämmönohjauksen hyödyntäminen 
ja kulutusjousto on erinomainen esimerkki kumppaniyhteistyöstä, 
jossa on kehitetty merkittäviä älykkään ja puhtaan teknologian 
ratkaisuja.

Espoon Asuntojen tekoälyn hyödyntäminen vuokra-asuntojensa 
lämmityksessä osuu erityisesti YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteeseen ”edullista ja puhdasta energiaa”, jossa tavoitteena 
on varmistaa vuoteen 2030 mennessä edulliset, luotettavat ja 
uudenaikaiset energiapalvelut kaikille.

KIINTEISTÖT HETKELLISINÄ LÄMPÖVARASTOINA

Fortum SmartLiving optimoi kaukolämmön tuotantoa käyttämällä 
kiinteistöjä hetkellisinä lämpövarastoina. Kiinteistöihin varataan 
lämpöä ennakoivasti, jolloin lämmöntarpeen noustessa 
lämmitystehoa ei tarvitse välittömästä laittaa täysille. Kulutuksen 

siirtäminen ajallisesti alhaisemman kysynnän ja hinnan hetkeen eli 
kulutusjousto on erinomainen keino tasoittaa kulutuspiikkejä. 
SmartLiving kerää jatkuvasti tietoa, jonka perusteella se määrittelee 
kullekin hetkelle juuri oikean lämmöntarpeen. Tekoäly lämmittää aina 
optimaalisesti, sillä se oppii asukkaiden kulutuskäyttäytymisestä. 
Palvelun käyttöönoton jälkeen asuntojen sisälämpötilat ovat 
pysyneet tasaisempina.

SmartLiving-palvelun avulla on havaittu, että ääritapauksessa 
kiinteistön kylmimmän ja kuumimman asunnon lämpötilaero on 
voinut olla jopa 5–6 astetta. Jos kiinteistö on aiemmin lämmitetty 
kylmimmän huoneiston mukaan, se on johtanut liialliseen 
lämmitykseen. Tavoitelämpötilan noston sijaan voidaan tehdä 
tarkempi tutkimus, jolloin syy muutaman asunnon viileyteen saattaa 
löytyä esimerkiksi ikkunoiden puutteellisesta tiivistämisestä. Tällöin 
voidaan korjata ongelmahuoneistot sen sijaan, että nostettaisiin koko 
kiinteistön lämpötilaa. 

Järjestelmän tuottaman olosuhdetiedon avulla kiinteistöjen 
kunnossapitotoimia pystytään suunnittelemaan ja kohdentamaan 
entistä tarkemmin. 

Palveluun sisältyy asukaskäyttöliittymä, jonka avulla asukkaat 
voivat seurata oman asuntonsa lämpötilaa ja ilmankosteutta 
helposti älypuhelimella tai tietokoneella ja ilmoittaa mahdollisista 
havaitsemistaan poikkeuksista.

Espoon Asuntojen kiinteistöissä on käytössä älykäs lämmityksensäätöjärjestelmä ja 
lämpöenergian kulutusjousto Fortum SmartLiving. Se perustuu Leanheat Oy:n kehittämään 
teknologiaan, jossa tekoäly ohjaa automaattisesti kiinteistön lämmitystä asuntojen 
sisälämpötilan, kiinteistön ominaisuuksien ja sääennusteiden perusteella. Kiinteistöihin 
asennettu laitteisto on yhdistettynä myös kaukolämmön tuotannon optimointiin. 

Espoon Asunnoilla on lähes 16 000 vuokra-asuntoa eri puolilla Espoota. Espoon Asunnot on ollut 
mukana SmartLiving-palvelun kehitystyössä, pilotoinut sitä vuodesta 2015 lähtien ja ottanut sen 
käyttöönsä lähes kaikissa asunnoissaan 2018 lopusta alkaen. Tällöin hanke oli kokoluokaltaan 
Pohjoismaiden suurin.

MIKÄ ON TOIMINUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

Lisätietoa: jaakko.kammonen@espoonasunnot.fi

FAKTALAATIKKO

• Järjestelmän käyttöönoton jälkeen kiinteistöjen 
lämmönkulutus on pienentynyt noin 7,5 prosenttia. 
Myös lämpötiloihin liittyvien vikailmoitusten määrä on 
vähentynyt

• Palvelun käyttöönoton jälkeen asuntojen sisälämpötilat 
ovat pysyneet tasaisempina

• Järjestelmän tuottaman olosuhdetiedon avulla 
kiinteistöjen kunnossapitotoimia pystytään 
suunnittelemaan ja kohdentamaan entistä tarkemmin  
 
 

• Asennettujen laitteiden merkintöjä ja ohjeistusta tulee 
parantaa. Puutteelliset merkinnät ja ohjeistus ovat 
aiheuttaneet turhia huoltokäyntejä

• Huollon, isännöitsijöiden ja asiantuntijoiden 
perehdytykseen tulee panostaa, jotta järjestelmää 
voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti

• Kiinteistöistä saadaan hälytyksiä lämpötiloista ja 
kosteudesta. Hälytystiedon hallintaa olisi hyvä parantaa, 
jotta vikatilanteisiin voidaan reagoida jatkossa 
nopeammin
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ENERGIATEHOKKUUTTA 
EDISTETÄÄN LAAJASSA 
YHTEISTYÖSSÄ
Espoo tehostaa energiankäyttöä ja luopuu asteittain fossiilisen energian käytöstä osana 
kunta-alan ja Suomen valtion energiansäästöohjelmaa. Toimenpiteillä tuetaan kaupungin 
hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista taloudellisesti tehokkaalla tavalla.  

Kunta-alan energiatehokkuussopimus (KETS) on kansainvälisen 
ilmastosopimuksen Suomen ilmastotavoitteiden täytäntöönpanon 
varmistava sopimus julkisyhteisöille, yrityksille ja energiantuottajille. 
Nykyinen sopimus on solmittu vuosille 2017-2025 Espoon kaupungin 
ja työ- ja elinkeinoministeriön välille. Sopimuskaudella asetetaan 
vähintään neljän prosentin energiansäästötavoite vuodelle 2020 ja 
lopulliseksi tavoitteeksi 7,5 % säästö. Tavoitteiden mukaisesti Espoon 
kokonaissäästötavoite vuoteen 2025 mennessä on noin 19 600 MWh.

Toimenpiteitä suunnataan asukkaille, henkilöstölle ja 
investointeihin. Asukkaita ja kaupungin henkilökuntaa aktivoidaan 
viestinnän kautta toimimaan vastuullisesti ja ekologisesti. 
Energiansäästöinvestoinneiksi on valittu neljä koko kiinteistökantaan 

kohdistettavaa kustannustehokasta toimenpidettä. Näitä ovat 
LED-lampputekniikkaan siirtyminen ulko- ja sisävalaistuksissa, 
lämmityksen optimointi ja päästötön kaukolämpö, tavoitteellinen 
kulutuksienhallinta energiamanageripalvelua ja etävalvontatekniikkaa 
hyödyntämällä sekä tilojen käytön tehostaminen tyhjistä tiloista 
luopumalla. Muita toimia ovat ympäristömerkityn sähkön 
osuuden kasvattaminen, työpaikkakohtaisten ekotukihenkilöiden 
kouluttaminen, rakennusmateriaalien kierrätys, nollaenergia- ja 
puurakentamisen edistäminen, työmatkaliikkumisen sekä työajojen ja 
ruokahävikin vähentämiseen kohdennetut toimet.

Projekti liittyy Espoo-tarinaan vastaamalla osaltaan Kestävä Espoo 
-ohjelman ilmastotavoitteisiin. 

Energiasäästöohjelman tavoite on 
vaikuttaa sekä ilmastotavoitteiden 
saavuttamiseen että kuntatalouden 

tasapainottamiseen.

Kaupungin energiatehokkuustoimien 
arvioidaan vähentävän sähkön ja 
kaukolämmön energiankulutusta  

7.5 % vuosina 2017-2025.

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

Lisätietoa: mauri.laurila@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Projektilla on tärkeä tehtävä ilmastotavoitteiden 
saavuttamisessa ja kuntatalouden tasapainottamisessa

• Toimenpiteet ovat sekä konkreettisia investointeja että 
asukkaille ja henkilöstölle suunnattua opastusta ja 
viestintää 
 
 

• Toimialojen välisen yhteistyön kehittäminen
• Jokaisen oman ajattelutavan muutos energia- ja 

ilmastoasioissa
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MONITAVOITEOPTIMOINTI EDISTÄÄ 
HIILINEUTRAALIUSTAVOITTEIDEN 
SAAVUTTAMISTA 
RAKENNUSHANKKEISSA

Espoon tilapalvelut alkoi 2018 etsiä keinoja optimoida investointeja 
ja suunnitteluratkaisuja päästövähennysten sekä investointi- 
ja elinkaarikustannusten näkökulmasta. Rakennushankkeen 
suunnittelussa joudutaan aina tekemään valintoja rakennuksen 
teknisten ratkaisujen osalta. Valituilla rakennus- ja taloteknisten 
järjestelmien ratkaisuilla on suuri vaikutus rakennushankkeen 
elinkaarenaikaiseen hiilijalanjälkeen. Yleensä tekniseltä laadultaan 
parempi rakenne tai järjestelmä on investointikustannuksiltaan 
kalliimpi, mutta elinkaarikustannuksiltaan edullisempi. 

Tilapalvelut on testannut monitavoiteoptimointia neljässä 
rakennushankkeessa. Tulokset ovat olleet erittäin positiivisia. 
Uimahalliprojektissa säästö elinkaarikustannuksissa verrattuna 
perusratkaisuun oli n. 1 milj euroa, jonka lisäksi pystyttiin 
vähentämään 364 tonnia CO2-päästöjä. Koulukeskushankkeessa 
säästöt olivat 1,3 milj. euroa verrattuna perusratkaisuun ja 
hiilijalanjälkeä pystyttiin vähentämään yhteensä 292 tonnia 
CO2-päästöjä. Menetelmää tullaan jatkossa käyttämään kaikissa 
suurimmissa kohteissa.

Merkittävin osa rakennushankkeen koko elinkaaren aikaisista 
kustannuksista ja päästöistä syntyy rakennuksen käytön aikana. 
Esimerkiksi hiilijalanjälki koostuu pääosin käytön aikaisesta 
energiankulutuksesta. Rakentamisvaiheessa syntyy vain noin 
neljäsosa elinkaaren hiilijalanjäljestä. Rakennushankkeiden 
teknisten ratkaisujen moninaisuus erityisesti talotekniikassa sekä 
lisääntyvä tarve uusiutuvan energian tuottamiseen kiinteistöissä 
ovat lisänneet vaihtoehtojen määrää. Optimaalisimman 
kokonaissuunnitteluratkaisun määrittely tuhansien yhdistelmien 
joukosta on lähes mahdotonta ilman tietoteknisten ohjelmistojen 
apua. 

Monitavoiteoptimoinnissa rakennuksista tehdään tarkka 3D 
sisäilmasto- ja energiasimulointimalli. Laskennan tulokset perustuvat 
dynaamisen simulointiin, joka tuottaa tuntitason dataa rakennuksen 
olosuhteista koko kalenterivuoden ajalta. Merkittävin hyöty 
syntyy, kun laskennan kautta voidaan valita elinkaarenaikaiselta 
energiankäytön ja hiilijalanjäljen vaikuttavuudeltaan optimaalisin 
yhdistelmä huomioiden investointi- ja elinkaarenaikaiset 
kustannukset. Yksittäisistä komponenteista ja ratkaisuista 
syntyvä rakennus- ja järjestelmäratkaisujen yhdistelmä tukee 
kokonaistavoitetta parhaalla tavalla. Valittu kokonaisratkaisu 
pystytään perustelemaan läpinäkyvästi ja selkeästi.

Espoon kaupungin rakennushankkeissa edistetään merkittävästi hiilineutraaliustavoitteen 
toteutumista optimoimalla rakennusten elinkaaren aikainen energiankäyttö, hiilijalanjälki ja 
kustannukset. Tuloksena on säästöä elinkaarikustannuksissa ja elinkaaren aikaisissa päästöissä. 

Hiilijalanjäljen osuus 
rakentamisvaiheessa on noin 
neljäsosa koko rakennuksen 
elinkaaren hiilijalanjäljestä, 

joka koostuu pääosin 
energiankulutuksesta.

Tilaajan päätöksenteon perusteltavuus 
paranee, kun suunnittelu perustuu 

monitavoiteoptimoinnin kautta 
selkeään ja todennettavaan 

laskentaan.

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

Lisätietoa: jaana.saira@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Laskennan kautta voidaan valita elinkaarenaikaiselta 
energiankäytön ja hiilijalanjäljen vaikuttavuudeltaan 
optimaalisin yhdistelmä huomioiden investointi- ja 
elinkaarenaikaiset kustannukset

• Monitavoiteoptimoinnille on selkeä tarve ja paikka.
• Suunnittelu perustuu monitavoiteoptimoinnin kautta 

selkeään ja perusteltuun laskentaan 
 
 
 

• Jalkautus kaikkiin suuriin hankkeisiin
• Sovittaminen rakennushankkeen hankeprosessiin vaatii 

kehittämistä erityisesti osapuolten työskentelytapojen 
ja aikatauluvaikutusten osalta

• Uusien sopimuskumppanien neuvonta ja ohjaaminen
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Rakentamisessa painopisteenä 
puun käytössä on 

asuntorakentaminen, sillä Suomen 
rakennuskannasta noin 65 % on 

asuinrakennuksia.

PUURAKENTAMISEN 
KEHITTÄMINEN OSANA ESPOON 
ILMASTOTAVOITTEITA

Suomen metsissä kasvaa vuosittain lähes 110 milj. m³ runkopuuta. 
Tästä määrästä on viime vuosina hyödynnetty noin 60–65 %. Puun 
käyttöä voidaan lisätä 10-20 % muun muassa bioenergialähteenä, 
rakentamisessa, puutuoteteollisuudessa ja erilaisissa biojalosteissa. 

Puurakentamista arvioitaessa tulee huomioida puun koko 
elinkaari aina materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, 
käyttöön ja kierrätykseen. Puun sitoma hiili säilyy rakennusten 
rakenteissa ja kalusteissa pitkään ja vaikuttaa näin koko 
rakennusalan ympäristövaikutuksiin. Puurakentamisen 
suurimmat kasvumahdollisuudet Espoossa ovat suuremman 
mittakaavan rakentamisessa, kuten kerrostalorakentamisessa, 
julkisessa rakentamisessa, hallimaisissa rakennuksissa, silloissa, 
piha- ja ympäristörakentamisessa sekä lähiötalojen julkisivujen 
energiakorjauksissa ja lisäkerros- ja täydennysrakentamisessa.

Kuuden Suomen suurimman kaupungin kaupunginjohtajat tekivät 
joulukuussa 2017 aloitteen kaupunkien kasvun vahvistamisesta 
puurakentamisen avulla. Tavoitteena on myös kehittää vähähiilisen 
rakentamisen kannustimia. Espoolle on laadittu puurakentamisen 
edistämisohjelma vuosille 2014-2020, jota on pyritty huomioimaan 
toteutettaessa kaupungin investointiohjelman mukaisia 
rakennushankkeita. 

Miten puurakentamisen edistäminen sitten käytännössä näkyy 
kaupungin rakennushankkeissa? Kaikki kaupungin rakennuttamat 
siirtokelpoiset koulut ja päiväkodit ovat olleet rakenteiltaan 
pääosin puurakenteisia – näin varmasti jatkossakin. Lisäksi näissä 
kohteissa on kehitetty myös monistettavuuden idean yhdistämistä 
puurakentamiseen, sillä kohteet ovat olleet hyvin pitkälti teollisesti 
tuotettuja. Monistettavuus ja teollisen tuotannon lisääminen ovatkin 
tärkeitä tavoitteita puurakentamisen kehittämisohjelmissa. 

Puurakentamisella on tärkeä merkitys kaupungin toteuttamassa 
rakennuskannassa. Viime vuosien onnistumisia puurakentamisessa 
Espoossa ovat olleet erityisesti koulut ja päiväkodit. Noin 1000 
oppilasta kolmessa eri koulussa sekä sadat lapset kuudessa eri 
päiväkodissa viihtyvät puurakenteisissa oppimistiloissaan. Vuosien 
2020-2023 aikana suunniteltavassa ja toteutettavassa Tiistilän koulu- 
ja päiväkotihankkeessa tutkitaan puurakentamisen edellytyksiä. 
Puun käyttöä kaupungin rakentamisessa edistetään myös siten, 
että puuta käytetään runsaasti täydentävissä rakenteissa, kuten 
vesikattorakenteissa sekä julkisivuissa ja rakennusten sisätiloissa. 

Puurakentaminen edistää biotaloutta ja alentaa tehokkaasti rakentamisprosessin 
hiilijalanjälkeä. Puurakentaminen on Espoossa tunnistettu yhdeksi keinoksi ympäristötietoisen 
rakentamisen edistämiseksi. Se on tehokas keino, jonka avulla voidaan alentaa Espoon 
kaupungin hiilijalanjälkeä ja toteuttaa tavoitetta olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2025 
mennessä.

Puun käyttö rakentamishankkeissa 
alentaa tehokkaasti 

rakentamisprosessin hiilijalanjälkeä.

MIKÄ ON TOIMINUT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ 

Lisätietoa: kimmo.martinsen@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

• Puun käyttö rakennushankkeissa tukee 
hiilineutraaliustavoitetta

• Puurakentamiselle on valtakunnallinen tuki ja paljon 
sidosryhmiä, joilta saatavissa tietoa puurakentamisen 
edistämisestä

• Puurakenteita ja teollistava tuotantoa yhdistävät 
kohteet voidaan toteuttaa nopeammin kuin perinteiset 
rakennushankkeet   
 
 

• Suurien hankkeiden toteuttaminen kokonaan 
puurakenteisena on teknisesti haastavaa ja kallista

• Rakennusprojektin työmaavalvonnan merkitys korostuu, 
jos runkorakenteet tehdään puusta

• Puurakenteiden ylläpitoon ja hoitoon on kiinnitettävä 
erityistä huomiota

Puun käytössä tulee aina huomioida tarkoituksenmukaisuus. Yleensä 
elinkaarenaikainen huoltotarve on puurakenteilla suurempi kuin 
monilla kilpailevilla rakennusmateriaaleilla. Lisäksi projektinhallinta 
ja rakennustyön valvonta ovat tärkeässä roolissa puurakentamisessa, 
sillä puurakentaminen on kosteusteknisesti vaativampaa kuin 
muilla materiaaleilla. Suurten kohteiden toteuttaminen täysin 
puurakenteisena on vaativampaa kuin muilla materiaaleilla ja 
suuriin puurakennushankkeisiin liittyy teknisiä erityisratkaisuja. 
Näin puurakentaminen on suurissa kohteissa usein kalliimpaa kuin 
vastaavan rakennuksen toteuttaminen kiviaineisena.
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Kestävän kehityksen 
näkökulmasta on tärkeää 
keskittyä rakentamisen 

kestävyyteen pitkällä aikavälillä.

TÄMÄN PÄIVÄN KAUPPAKESKUS 
VOI OLLA HUOMISEN KOULU

Rakennuksen muunneltavuus mahdollistaa rakennuksen tai sen 
osien uudet käyttötarkoitukset ympäröivän maailman muutoksessa. 
Tämä on pitkän aikavälin suunnittelua ja edistää taloudellista, 
ekologista ja myös sosiokulttuurista kehitystä – esimerkkinä suuret 
kauppakeskukset, jotka saattavat 100 vuoden päästä palvella 
asukkaita paremmin kouluna. Tulevaisuudesta ei tiedä, mutta siihen 
voi kuitenkin varautua. Samalla rakennuksen ja piha-alueiden 
toiminnallisuus ja hyvä kaupunkikuva edistävät viihtyisyyttä ja 
hyvinvointia.

TERVE JA TURVALLINEN RAKENNUS VALVONNAN 
PERUSTA

Terveen rakennuksen näkökulman keskeisenä ohjauksen 
kohteena ovat muun muassa energiatehokkuus, rakenteiden ja 
materiaalien säilyvyys ja käyttäjien kokema lämpöviihtyvyys, 
akustiikka sekä kosteuden hallinta. Toimivuutta tarkastellaan sekä 
korjausrakentamisessa että uudisrakennushankkeissa. Sadevesien 
hallintaan ja kosteus- ja homevaurioiden estämiseen kiinnitetään 
erityistä huomiota sekä lupakäsittelyn että rakentamisen aikana.

Turvallisen ja terveellisen rakennuksen näkökulman keskeisenä 
ohjauksen kohteena ovat myös rakennuksessa käytettävien 
rakennusosien käyttöikä sekä niiden huolettavuus ja korjattavuus. 
Rakennuksen rakenteiden ja rakennukseen liitettävän tekniikan 
huollettavuuden ja korjattavuuden varmistaminen vähentävät 
rakennuksen hiilijalanjäljen tarpeetonta kasvamista huollon sekä 
rakennuksen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä.

NYKYAIKAISTAMINEN LISÄÄ KESTÄVYYTTÄ

Korjausrakentamisessa ja käyttötarkoituksen muutoksissa 
keskeisenä ohjauksen kohteena on rakennusten hiilijalanjäljen 
pienentäminen. Ratkaisuina voivat olla esimerkiksi paikallisen 
energiatuotannon käyttö sekä yleinen energiatehokkuuden 
parantaminen. Korjausrakentamisen ja energia-asioiden osaamista ja 
asiantuntemusta lisätään koulutuksella, työnjaolla ja erikoistumisella.

Rakennusvalvonta osallistuu aktiivisesti alan kehittämiseen 
ja yhteisten käytäntöjen laadintaan tiiviissä yhteistyössä 
suunnittelijoiden, rakennusteollisuuden ja muun rakennusalan sekä 
suurimpien kaupunkien rakennusvalvontojen ja ympäristöministeriön 
kanssa. Rakennusvalvontakeskus edistää toimivan, turvallisen, 
terveellisen ja viihtyisän elinympäristön luomista ja valvoo 
rakentamista yleisen edun näkökulmasta.
Strategian mukaan tavoitteena on joustava ja vuorovaikutteinen 
työkulttuuri, jossa arvostetaan yhteistyötaitoja, osaamista ja 
uudistumiskykyä.

Lisätietoa: pasi.timo@espoo.fi

Rakentamisen ohjauksessa keskitytään rakentamisen kestävyyteen pitkällä aikavälillä. 
Yksityiskohtia tarkastellaan ja ohjataan päämäärän näkökulmasta säännökset huomioiden. 
Päämäärään liittyvät keskeiset ohjauksen kohteet ovat: terve ja turvallinen rakennus, 
rakennuksen muunneltavuus, huollettavuus ja korjattavuus sekä rakennuksen ja piha-alueiden 
toiminnallisuus ja hyvä kaupunkikuva.
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3D-KAUPUNKIMALLI ON 
TODELLISEN KAUPUNGIN 
DIGITAALINEN KAKSONEN

Espoossa haasteita aiheuttaa kaupungin nopea kasvu, jota on 
pyrittävä eri keinoin hallitsemaan ja ohjaamaan. Kasvavalle väestölle 
on suunniteltava uusia asuntoja ja kulkuväyliä – samalla on pidettävä 
huolta Espoon luontoarvoista ja viihtyisästä kaupunkiympäristöstä. 
Nykytilaa kuvaava kaupunkimalli toimii pohjana, jonka päällä uudet 
suunnitelmat voidaan esittää. Sen ansiosta malli sopii hyvin myös 
asukasvuorovaikutuksen työkaluksi. Ainakin yksi espoolainen yritys 
tarjoaa jo markkinoille verkossa toimivaa vuorovaikutusalustaa, jossa 
on hyödynnetty kaupunkimalliamme.

Espoon nykytilakaupunkimalli kattaa kaikki kaupunkirakenteen 
pääelementit maankäytöstä infrastruktuuriin; mallista löytyvät muun 
muassa kaupungin nykyinen rakennuskanta sekä kadut, puistot ja 
vesistöt. Lisäksi siihen voidaan liittää esimerkiksi kaavoitukseen, 
rakennusvalvontaan ja maaomaisuuteen liittyviä tietoja. 

AVOIN RAJAPINTA MAHDOLLISTAA UUDET 
INNOVAATIOT

Kaupunkitietomalli tuotetaan kaupunkirakentamisen, 
kaupunkisuunnittelun ja visualisoinnin tarpeisiin. Se toimii 
lähtötietomallina antaen luotettavan pohjan suunnittelulle. 
Kehitämme edelleen mallia ja sen käytettävyyttä niin, että se 
palvelee suunnittelijoita mahdollisimman hyvin. Teemme yhteistyötä 
Espoon Kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa. Malli jaetaan avoimen 
rajapinnan avulla, joten se on myös kaupungin ulkopuolisten 
toimijoiden käytettävissä. Näin säästetään suunnittelutoimistojen 
aikaa lähtötiedon editointivaiheessa, lyhennetään kehityshankkeiden 
läpivientiaikoja ja säästetään kaupungin määrärahoja. Samalla 
malli toimii uusien innovaatioiden ja ratkaisujen mahdollistajana ja 
testausalustana.

3D-kaupunkimalli tukee kaupungin taloudellisen ja sosiokulttuurisen kehityksen ohjaamista 
kestävällä tavalla. Kaupunkimallin ansiosta tieto säilyy tallessa ja on käytettävissä yhteisesti. 
Espoo julkaisi 2019 ensimmäisenä eurooppalaisena kaupunkina jatkuvasti päivittyvän 
3D-kaupunkimallin avoimen rajapinnan palveluna.

Espoo on ensimmäinen 
eurooppalainen kaupunki, 
jolla on avoin ja jatkuvasti 

päivitetty 3D-kaupunkimallin 
tietopalvelurajapinta.

Mallin ylläpito perustuu teknisen sektorin prosesseihin, joiden avulla 
päätöksenteon, suunnittelun ja rakentamisen tuottama ja tarvitsema 
tieto saadaan koottua yhteen. Kaupunkitietomallin geometrisessä ja 
visuaalisessa ylläpidossa käytetään perinteisiä paikkatiedonhallinnan 
keinoja uudella tekniikalla hankittuun tietoon yhdistettynä. 
Kaupunkimalli jaetaan CityGML 2.0 3D-kaupunkimallistandardin 
mukaisessa muodossa. 

MALLI KOKOAA TIEDON YHTEEN

Kaupungin normaalin toiminnan yhteydessä ylläpidettävä 
kaupunkimalli, joka on kaikkien saatavissa, säästää resursseja 
tärkeämpiin asioihin, kun tiedon hankkimiseen tai kokoamiseen 
ei tarvitse käyttää aikaa. Tieto on luotettavaa, ja sen varaan 
voi suunnitella uutta sekä nähdä järkeviä kohteita kaupungin 
kehittämiselle. Kaupunkimallia voidaan jatkossa käyttää esimerkiksi 
aurinkoenergian hyödyntämisen suunnitteluun. Olennaista on, että 
Espoon 3D-kaupunkimalli pysyy ajan tasalla kaupungin kehittyessä, 
suunniteltaessa, rakennettaessa kunnossapidettäessä kaupunkia 
kestävällä tavalla.

Lisätietoa: mirja.metsala@espoo.fi
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JOUKKOLIIKENNE VAHVISTAA 
VERKOSTOMAISTA 
KAUPUNKIRAKENNETTA

Näitä kysymyksiä selvitetään kaupunkisuunnittelun MaaLi-työssä 
(Maankäyttöpotentiaali ja joukkoliikennekäytävät), jonka tavoitteena 
on parantaa erityisesti Espoon sisäistä joukkoliikennettä. Projektissa 
tutkitaan mahdollisuuksia täydennysrakentamiseen siten, että 
henkilöautoilun tarve vähenisi ja joukkoliikenteen sekä kävelyn ja 
pyöräilyn kulkutapaosuudet kasvaisivat. Projektissa on kehitetty uusia 
menetelmiä ja lähestymistapoja aihepiirin tutkimiseen.

MAANKÄYTTÖPOTENTIAALI JA 
JOUKKOLIIKENNEKÄYTÄVÄT LUO TIETOPOHJAN 
TULEVAISUUDEN KAUPUNKIRAKENTAMISELLE

Työn tuloksia sovelletaan yleiskaavoituksessa ja asemakaavoituksessa 
sekä liikennesuunnittelussa. Syntynyttä aineistoa voidaan hyödyntää 
päätöksenteon tukena esimerkiksi kaupungin kasvusuuntien ja 
koko kaupungintasoisten tulevaisuuden joukkoliikennekäytävien 
linjausvaihtoehtojen yhteismitallisessa arvioimisessa sekä 
maankäytön- ja liikennesuunnittelun yhteensovittamisen 
tukemisessa. 

Tulosten perusteella voidaan tehdä päätelmiä, millaiset maankäytön 
ja liikenteen ratkaisut olisivat toimivimpia sekä paikallisesti että koko 
kaupungin tasolla. Voidaan myös arvioida, onko joukkoliikennelinjojen 
varsien matkustajapotentiaali nykytilanteessa esimerkiksi runkobussi- 

vai pikaraitiotietasoinen ja onko linjojen varsien matkustajamäärää 
mahdollista kasvattaa siten, että matkustajapotentiaali perustelee 
tulevaisuudessa pikaraitiotielinjan toteuttamisen. Aineiston avulla 
tunnistetaan, mille alueille maankäytön muutoksia kannattaa 
erityisesti kohdentaa. 

Espoon maankäyttö ja liikenne kytkeytyvät laajemmin myös 
pääkaupunkiseutuun. Aineistoa voidaan hyödyntää Helsingin seudun 
neljäntoista kunnan maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyössä.

Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on taloudellisesti, ekologisesti, 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kaupunkikehitys. MaaLi-työ luo 
siihen hyvän tietopohjan.  
 
 
Lisätietoa: kristiina.rinkinen@espoo.fi

Kaupunki ja espoolaisten tarpeet muuttuvat jatkuvasti tulevina vuosikymmeninä. Kun Espoon 
maankäyttöä ja liikennettä suunnitellaan, tarvitaan taustatietoa ja ymmärrystä näistä 
muutoksista. Miten viisi kaupunkikeskusta kytkeytyy toimivaksi verkostoksi, jossa on helppo 
liikkua? Mihin asuminen ja työpaikat on järkevintä rakentaa? Mikä joukkoliikenteen muodoista 
palvelee parhaiten eri alueita?   
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MAAMASSOJEN HALLINNALLA 
KOHTI HIILINEUTRAALIA 
YHDYSKUNTAA

Koko pääkaupunkiseudun ilmastopäästöjen hillinnän ja 
taloudellisemman massojen hallinnan näkökulmasta maamassojen 
hallintaa kannattaa kehittää ja siksi Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) aloitti 2017 Seudullisten 
maamassavirtojen hallinnan työkalun luomiseen tähtäävän 
SeutuMaisa -pilottihankkeen. Hankkeessa HSY ja pääkaupunkiseudun 
isot kaupungit (Espoo, Helsinki ja Vantaa) ovat yhteistyössä 
suunnitelleet sekä kehittäneet seudullisen tietovaraston sekä 
paikkatietopohjaisen tietojärjestelmän seudun maamassojen 
hallintaan, jota on nyt käytetty testiaineistojen avulla. Kesäkuussa 
2020 hankkeen nimi vaihdettiin asiayhteyteen paremmin istuvaan 
SeutuMassaan. 

Perinteisesti rakennushankkeissa ei ole kiinnitetty suurempaa huomiota maamassojen 
hallintaan. Tämä olisi kuitenkin erittäin tarpeellista, sillä maamassat muodostavat noin 75 
prosenttia Helsingin seudun jätemäärästä. Heikko maamassojen hallinta onkin menneinä 
vuosikymmeninä johtanut maa-aineksen tehottomaan logistiikkaan, josta on aiheutunut 
merkittäviä ympäristöhaittoja. 

Suomessa käytetään vuosittain 
rekkakuormallinen maa-aineksia 

jokaista asukasta kohti pelkästään 
julkisen sektorin rakentamiseen.

SeutuMassan avulla käyttäjät voivat tulevaisuudessa etsiä pk-seudun 
yli- ja alijäämämaamassoja sekä vaihtaa tietoja muiden maamassoja 
hallinnoivien kanssa. Tällä tavoin kaupunkien työntekijät voivat 
konkreettisesti olla mukana muuttamassa kaupunkien massojen 
hallintaa kestävämmälle ja hiilineutraalimmalle pohjalle. Nyt 
pilottivaiheessa työkalu on suunnattu HSY:n ja kaupunkien tarpeisiin, 
mutta jatkossa käyttäjäkuntaa on mahdollista laajentaa.  

SeutuMassa-hankkeessa yksi keskeinen tavoite on ollut 
avoimuus, joka on HSY:n organisaatiotasolla asettama tavoite 
kaikelle toiminnalleen. Tämän linjauksen ansiosta hankkeessa 
on karttapalvelun teknisen ratkaisun osalta päädytty avoimen 
lähdekoodin alustaan (Oskari-alusta). Myös lähtödatan osalta 
pyritään datan avoimuuteen. 

Lisätietoa: mikko.nikkanen@hsy.fi

FAKTALAATIKKO
1. SeutuMassa-hankkeessa HSY ja pääkaupunkiseudun 

isot kaupungit (Espoo, Helsinki ja Vantaa) ovat 
yhteistyössä kehittäneet seudullisen tietovaraston 
sekä paikkatietopohjaisen tietojärjestelmän seudun 
maamassojen hallintaan

2. SeutuMassan avulla käyttäjät voivat tulevaisuudessa 
etsiä pk-seudun yli- ja alijäämämaamassoja sekä vaihtaa 
tietoja muiden maamassoja hallinnoivien kanssa.

3. Hankkeessa on karttapalvelun teknisen ratkaisun osalta 
päädytty avoimen lähdekoodiin alustaan (Oskari-alusta) 
ja myös lähtödatan osalta pyritään datan avoimuuteen

4. Maamassat muodostavat noin 75 prosenttia Helsingin 
seudun jätemäärästä

5. Tehottomasta massojen hallinnasta on aiheutunut 
merkittäviä ympäristöhaittoja, joista keskeisimmät ovat 
olleet huomattavat kasvihuonekaasupäästöt, kuorma-
autoliikenteestä aiheutuvat meluhaitat sekä tarpeeton 
maankaatopaikkojen laajeneminen
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HSY koordinoi hanketta, joka maamassojen hallinnan tehostuneen 
logistiikan kautta toteuttaa useita YK:n kestävän kehityksen 
tavoiteohjelman (Agenda2030) tavoitteita. Kaupunkikumppaneista 
SeutuMassan kehittämisessä tiiviisti on ollut mukana Espoo, joka 
hankkeen avulla etsii vastauksia kestävän kehityksen tavoiteohjelman 
asettamiin haasteisiin. Erityisesti SeutuMassa-työkalu tukee 
kestävän kehityksen tavoitteista (Sustainable Development Goals, 
lyh. SDG) tavoitetta yhdeksän, jossa pyritään ”rakentamaan 
kestävää infrastruktuuria sekä edistämään kestävää teollisuutta ja 
innovaatioita”. Kun Espoo ja muut pk-seudun kaupungit hyödyntävät 
työssään SeutuMassa-työkalua, parantunut massojen hallinta ja 
samalla tehostunut jätteiden hyötykäyttö toteuttaa myös tavoitetta 
11, jossa tavoitellaan mm. kestävämpiä kaupunkeja sekä yhdyskuntia. 
Kestävän kehityksen tavoitteista SeutuMassan tavoitteiden kanssa 
yhteneviä ovat myös 12 (”varmistetaan kulutus- ja tuotantotapojen 
kestävyys”) sekä 13 (”toimitaan kiireellisesti ilmastonmuutosta ja 
sen vaikutuksia vastaan”). Tavoitteeseen 13 SeutuMassa vastaa 
tehostamalla maamassakuljetusten logistiikkaa ja siten vähentämällä 
suoraan ajosuoritetta ja samalla kasvihuonekaasupäästöjä. 
SeutuMassa-työkalun tarjoama massojen hallinta on välttämätöntä, 
jotta pk-seudun kaupungit saavuttaisivat kunnianhimoiset 
hiilineutraaliustavoitteensa. Kestävän kehityksen tavoitteeseen 12 
SeutuMassa-työkalu vastaa sen sijaan tarjoamalla kestävämmän 
tavan Espoon ja muun pk-seudun maamassojen hallintaan. Mitä 
enemmän ylijäämämaamassoja hyödynnetään pk-seudulla, sitä 
vähemmän on tarvetta hakea materiaalia kauempaa. Viimeinen 
tavoite, johon SeutuMassa-työkalulla voidaan vastata, on tavoite 15 
(mm. suojellaan maaekosysteemejä, palautetaan niitä ennalleen ja 
edistetään niiden kestävää käyttöä). SeutuMassan suunnitelmallinen 
hyödyntäminen vähentää neitseellisen raaka-aineen käyttöä ja siten 
edistää myös tavoitetta 15.

SeutuMassa-hankkeen pilottivaihe päättyy vuoden 2020 loppuun 
mennessä ja tämän jälkeen tavoitteena on avata viimeistelty työkalu 
maamassojen hallintaan mahdollisimman pian. Hankkeessa tiiviisti 
mukana ollut Espoon kaupunki tulee hyödyntämään SeutuMassa-
työkalua matkalla kohti hiilineutraalia maamassojen hallintaa.
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ESPOO MUKANA 
TOTEUTTAMASSA ITÄMEREN 
SUOJELUA

Ravinnekuormituksen ohella roskat ja erilaiset kemikaalit aiheuttavat 
haittoja meriluonnolle. Myös vedenalainen melu on kasvava 
ongelma koko Suomenlahdella uusien rakennustöiden ja lisääntyvän 
laivaliikenteen vuoksi. Lisäksi ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän 
Itämeren kuormitusta tulevaisuudessa entisestään.

Itämerihaasteen kahden ensimmäisen toimintakauden aikana on 
jo saavutettu hyviä tuloksia, mutta Itämeren tilan parantaminen 
vaatii toimenpiteitä jatkossakin. Espoon vesiensuojelun tavoitteena 
on vähintään hyvän ekologisen tilan saavuttaminen vesistöissä. 
Itämerihaasteen kolmannen toimintakauden (2019-2023) 
toimenpideohjelmassa Espoon toimenpiteet keskittyvät vähentämään 
erityisesti ravinnekuormitusta, haitallisten aineiden päästöjä ja 
roskaantumista merialueillaan. Lisäksi Espoo sitoutuu lisäämään 
Itämeritietoisuutta ja -toimijuutta kaupungin sisällä.

Espoon merialueella on monia kauniita kohteita, joilla on tärkeä 
virkistysarvo kaupunkilaisille. Jotka ovat myös tärkeitä lintuvesiä, 
joista osa kuuluu valtakunnallisesti arvokkaina kohteina Natura-
verkostoon. Lähiluonnon merkitystä virkistyspaikkana ja luonnon 
monimuotoisuutta halutaan jatkossa vahvistaa entisestään Espoo-
tarinan mukaisesti.

SAARISTOMUSEO PENTALA EDISTÄÄ AKTIIVISTA 
ITÄMERIKANSALAISUUTTA

Saaristomuseo Pentala avattiin kesällä 2018 ja on yksi viidestä 
Espoon kaupunginmuseon toimipisteestä, jotka toiminnallaan 
edistävät kestävää kehitystä erityisesti sosiokulttuurisesta ja 
ekologisesta näkökulmasta. Saaristomuseo Pentala toimii alustana, 
joka luo osallistumisen mahdollisuuksia ja lisää osallisuutta yhteiseen 
kulttuuri- ja luonnonperintöön. 

Saaristomuseossa tutustutaan vanhan kalastajatilan historiaan 
ja Espoon saaristoon. Saaristomuseo Pentalan tavoitteena 
on lisätä espoolaisten ja muiden vierailijoiden ymmärrystä 
saaristoon liittyvästä kulttuuri- ja luonnonperinnöstä, luonnon 
monimuotoisuudesta sekä tehdä näkyväksi ja suojella Espoon 
omalaatuista saaristoa. 

Saaristomuseossa tulevaisuudessa tavoitteena on lisätä entisestään 
yhteistyötä eri järjestöjen, harrastajien, yritysten ja muiden 
toimijoiden kanssa. Inklusiivisuus, kulttuurinen ja sosiaalinen 
moninaisuus sekä aktiivisen kansalaisuuden tukeminen ovat 
toimintamuotojen keskiössä. Tulevaisuudessa tavoitteena on lisätä 
myös taloudellisen kestävyyden näkökulmaa.
 
Lisätietoa: miina.fagerlund@espoo.fi

Vakavin Itämeren tilaa heikentävä tekijä on liiallinen ravinnekuormitus ja sen aiheuttama 
rehevöityminen. Espoo on mukana Itämerihaasteessa, jossa laaja verkosto Itämeren alueen 
toimijoita on sitoutunut toteuttamaan konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä Itämeren tilan 
parantamiseksi. Espoo on ollut mukana Itämerihaasteessa vuodesta 2007 lähtien.

192 193KESTÄVÄ KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KESTÄVÄ KAUPUNKIYMPÄRISTÖ



VESIENSUOJELUOHJELMALLA 
VESIEN PUOLESTA

Espoolaiset arvostavat luonnonvesiä. Vuonna 2014 tehdyn kyselyn 
mukaan espoolaiset panostaisivat ympäristönsuojeluun tarkoitettua 
rahaa eniten vesien tilan parantamiseen, viheralueisiin ja luonnon 
monimuotoisuuteen. 

Espoossa on laadittu vesiensuojelun toimenpideohjelma jo 2015, 
ensimmäisten kuntien joukossa. Ohjelma on voimassa vuoteen 2021 
asti. Ohjelmalla tavoitellaan vesipuitedirektiivin mukaista vesien 
vähintään hyvän ekologisen tilan saavuttamista. Suurimmassa osassa 
Espoon järvistä vesien tila onkin hyvä, osassa jopa erinomainen. 
Ainoastaan yhden järven ekologinen tila on huono ja muutamat ovat 
tyydyttävässä tai välttävässä kunnossa. 

REHEVÖITYMINEN ON SUURIN UHKA

Pintavesien tilaa heikentää järvillä ja merialueilla erityisesti 
rehevöityminen, joka on seurausta maatalouden ja asutuksen 
ravinnekuormituksesta. Rehevöityneet järvet kärsivät helpommin 
esimerkiksi sinilevien massaesiintymistä. Virtavesien tilaa 
heikentävät ravinne- ja kiintoainekuormituksen lisäksi uomien 
kaivaminen ja siirtäminen sekä padot, putket ja muut kalojen 
vaellusesteet. Merialueella erityisesti sisäsaaristo kärsii 
rehevöitymisestä. Matalissa lahdissa veden vaihtuminen on heikkoa 
ja aallokko saa merenpohjaan varastoituneet ravinteet helposti 
liikkeelle. Ruoppaus ja läjitys lisäävät ravinnekuormitusta paikallisesti.

Vesiensuojelun toimenpideohjelmassa on suunniteltu vesien tilaa 
parantavia toimenpiteitä ja sillä seurataan niiden vaikutuksia. 
Lähtökohtana on, että vesistöjen hyvä tila vaikuttaa ihmisten 
terveyteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen sekä nostaa myös 
kiinteistöjen arvoa. Espoossa ympäristön muuttuminen luo 
vesistöille uhkia, joista suurimmat ovat haitallisten aineiden ja 
ravinnekuormituksen kasvaminen sekä eliöiden elinalueiden laadun ja 
määrän väheneminen. Vesiympäristön monimuotoisuuden säilymisen 
ja ennallistamisen eteen on tehtävä paljon töitä, koska ihminen 
muokkaa ympäristöä yhä kiihtyvällä nopeudella.

ASUKKAAT VOIVAT VAIKUTTAA

Vesien ekologinen tila on sitä parempi, mitä vähäisempi ihmisen 
vaikutus on. Espoossa heikommassa kunnossa olevia järviä 
kunnostetaan hapettamalla ja poistamalla särkikaloja. Lisäksi 
kaupunki neuvoo yhdistyksiä kunnostuksissa. Asukkaat voivat 
koota voimansa ja ryhtyä kunnostamaan kotijärveään esimerkiksi 
järjestämällä talkoita. 

Lisätietoa: saara.olsen@espoo.fi

Espoon pinta-alasta vettä on melkein puolet, yli 200 km2. Espoossa on yli sata järveä 
ja lampea, useita jokia ja puroja ja merialue Espoon edustalla. Luonnonvedet tarjoavat 
elinympäristön monenlaisille lajeille sekä juomavettä eläimille, kasteluvettä ja erilaisia 
virkistysmahdollisuuksia.

Suurin osa järvistä Espoossa 
on hyvässä kunnossa, osa jopa 

erinomaisessa kunnossa.
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TAVOITTEELLINEN 
LUONNONHOIDON SUUNNITTELU 
JA TOTEUTUS ESPOOSSA 

Vuonna 2017 käyttöön otetun Espoon metsien ja niittyjen hoidon 
toimintamallin viisi tavoitetta ovat metsien tuottamien monipuolisten 
ekosysteemipalveluiden ylläpito ja kehittäminen, metsissä elävän 
lajiston monimuotoisuuden suojelu, metsien kasvuolosuhteiden 
muutoksien kestokyvyn vahvistaminen, arvokkaiden maisemien 
hoito niiden ominaispiirteitä vahvistaen sekä antaa asukkaille ja 
sidosryhmille mahdollisuus vaikuttaa metsien ja niittyjen hoidon 
prosesseihin.

Kaupungin luonnonhoitoa suunniteltaessa tarkastellaan yhden 
metsikön sijaan laajempia kokonaisuuksia, esim. ulkoilureitin vartta, 
järven rantavyöhykettä tai uuden rakennettavan alueen tulevia 
viheralueita. Oikein suunnitelulla hoidolla pyritään kasvattamaan 
metsiä mahdollisimman pitkäikäisinä ja jatkuvapeitteisinä sekä 
välttämään suuria maisemamuutoksia. 

Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmia koostettaessa kerätään 
tavoitteellisesti uutta tietoa luonnon tilasta sekä monimuotoisuuden 
erityispiirteistä kaupungin metsissä. Uutta tietoa jaetaan kaikkien 
kaupungin toimijoiden käyttöön. Luonnonhoidon ja suunnittelun 
menetelmiä kehitetään ja uusia työkaluja otetaan käyttöön 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Jatkuvan asukkaiden ja sidosryhmien 
vaikuttamisen kautta voidaan luonnonhoidon toimenpiteitä 
keskittää sekä kehittää luontokohteita niiden ominaispiirteiden ja 
käytön mukaan. Jotta palautteen sekä kommenttien antaminen ja 
käsittely osana suunnittelutyötä olisi mahdollisimman sujuvaa ja 
helppoa, Espoon kaupunki kehittää suunnitelmien ja vuosittaisten 
työohjelmien esille tuontia ja niistä tiedottamista.

Kaupunki suunnittelee sekä toteuttaa tavoitteellista metsien ja niittyjen hoitoa koko Espoon 
alueella. Hoidettavaa viheraluealaa on noin 5500 hehtaaria. Valtaosa hoidettavasta pinta-
alasta on virkistys- ja ulkoilumetsäkokonaisuuksina ja taajaman asutusalueiden lähimetsinä.

Lisätietoa: kati.tuura@espoo.fi

Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa: 
asukkaiden ja sidosryhmien 

palautetta kuunnellaan jatkuvana 
osana suunnittelutyötä.

MIKÄ ON TOIMINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISSÄ HALUAMME KEHITTYÄ

FAKTALAATIKKO

• Kaupunkiluonnon tilasta kerätään jatkuvasti lisää tietoa 
ja olemassa olevaa tietoa hyödynnetään monitahoisesti. 
Tieto on kattavasti kaupungin eri toimijoiden 
käytettävissä

• Uusien luonnonhoidon menetelmien käyttöönotto ja 
hyödyntäminen on mahdollista uusimpien luontotietojen 
avulla. Kaupungin metsiä hoidetaan jatkuvan 
kasvatuksen menetelmin, joilla pyritään pitämään 
kaupunkimetsät jatkuvapeitteisinä ja yleiskunnoltaan 
hyvinä sekä ylläpitämään monimuotoisuutta

• Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa: asukkaiden ja 
sidosryhmien palautetta kuunnellaan jatkuvana osana  
suunnittelutyötä 
 
 
 

• Tiedotusta ja aineiston esille tuontia kehitetään osana 
vuorovaikutteista suunnittelutyötä

• Uusia luonnonhoidon menetelmiä ja suunnittelun 
työkaluja kehitetään, kokeillaan ja otetaan käyttöön

• Kerättävän ja olemassa olevan tiedon jakaminen sekä 
hyödyntäminen suunnittelutyössä kehittyy jatkuvasti
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ESPOO JA MONIMUOTOISEN 
LUONNON SUOJELU

Espoossa luonto on kaikkialla läsnä. Hyvän luonnonsuojelu- ja kaupunkisuunnittelun avulla 
lähiluonto ja monikäyttöiset viheralueet tarjoavat sekä virkistystä ihmisille että elinympäristön 
useille lajeille.

Espoossa on tehty pitkäjänteisesti työtä luonnon monimuotoisuuden 
turvaamiseksi. Tästä keskeisimpänä esimerkkinä on kaupungin 
laaja, tuhansien hehtaarien suojelualueiden kirjo, joka muodostaa 
ekologisen verkostomme ytimen. Muut kaupunkimme viher- 
ja vesialueet täydentävät verkostoa ja ovat keskeinen osa 
kokonaisuutta. Uusia arvokkaita luontokohteita löytyy jatkuvasti 
luontotiedon lisääntyessä ja päivittyessä mm. vuosittaisten 
luontoselvitysten yhteydessä. 

Luonto on myös keskeinen osa Espoo-tarinaa. Sen mukaan Espoon 
tulee huolehtia kaupungin kasvaessa luontoarvojen ja luonnon 
monimuotoisuuden säilymisestä. Espoo-tarinassa on asetettu 
tavoitteeksi, että tulevaisuudessa lähiympäristön luontohyödyt ja 
virkistäytymismahdollisuudet kasvavat, espoolaisten lähiympäristö 
on viihtyisä ja luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus säilyvät.  

VUOSI 2020 ESPOSSA - LUONNON 
MONIMUOTOISUUDEN JUHLAVUOSI 

Espoon kaupungin LUONTO-hanke 2019-2021 jakautuu kolmeen 
osaan, joita toteutetaan rinnakkain:

Ekologisen verkoston nykytila (EVN) -selvityksen 
tavoitteena on tunnistaa Espoon ekologisen verkoston 
runko ja yhteydet sekä sen keskeiset ydinalueet ja niiden 

kytkeytyneisyys. Verkostoselvityksestä tehdään käytännöllinen 
työkalu päätöksenteon, maankäytön suunnittelun, luonnonhoidon 
ja luonnonsuojelutyön tueksi. Lopputuotoksena syntyvää 
koko kaupungin kattavaa ekologista verkostoa tarkastellaan 
esimerkiksi luonnonsuojelualueiden kytkeytyvyyden näkökulmasta. 
Tämä mahdollistaa luonnonsuojelualueiden ulkopuolisten ja 
luontoarvoiltaan merkittävien alueiden tunnistamisen ja niiden arvon 
säilyttämisen.

Toimenpideohjelman laatiminen, jossa esitetään, miten 
suojelualueiden verkostoa voidaan täydentää alueellisesti 
ja laadullisesti. Alueellisella täydentämisellä tarkoitetaan 

tässä yhteydessä uusien luonnonsuojelualueiden perustamista. 
Laadullisella tarkoitetaan maankäytön ohjauskeinoja, joilla 
voidaan parantaa esimerkiksi suojelualueiden kytkeytyneisyyttä. 
Suojelualueiden perustaminen ei kuitenkaan yksin riitä 
luonnon ja sen monimuotoisuuden turvaamiseen. Tästä syystä 
projektiryhmään kuuluu asiantuntijoita myös kaavoituksen, 
luonnonhoidon ja viheralueiden suunnittelupuolelta. Projektin 

avulla etsitään ratkaisuja, joilla voidaan tukea olemassa olevia 
luonnonsuojelualueita huomioimalla luonnon monimuotoisuus 
entistä paremmin myös muilla alueilla, osana maankäytön 
suunnittelua ja ympäristönhoitoa. Toimenpideohjelman osana 
laaditaan kaupungin luonnon monimuotoisuuslinjaus, jossa kuvataan 
luonnonsuojelutyön toimintatavat kaupungin eri yksiköissä, erityisesti 
kaupunkisuunnittelussa ja kaupunkitekniikassa. Tavoitteena on 
Espoon säilyminen luonnoltaan rikkaana ja monimuotoisena 
tulevaisuudessakin.

Vuosi 2020 on Espoossa luonnon monimuotoisuuden 
juhlavuosi. Teema on ”Lumoudu kaupunkiluonnosta”. 
On tärkeää, että Espoon asukkaat ovat tietoisia 

kaupunkinsa luonnosta, sen suojelusta ja hoidosta sekä 
omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa ympäristön ja luonnon 
monimuotoisuuden tilaan. Teemavuosi keskittyy kaupunkiluonnon 
monimuotoisuuteen ja keinoihin, joilla sitä voi säilyttää ja parantaa.  
Tavoitteena on paitsi lisätä tietoa Espoon luonnosta ja sen tilasta, 
myös luoda tietopohjaa ja sen kautta hyväksyntää tietyille luonnon 
monimuotoisuutta lisääville toimenpiteille, esim. tienpiennarten 
niittämiselle harvemmin ja lahopuun lisäämiselle metsissä.

Lisätietoa: tia.lahteenmaki@espoo.fi

Tavoitteena on huomioida luonnon 
monimuotoisuus kaikkialla 

luonnonsuojelualueiden lisäksi.
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LIITO-ORAVAT OSANA 
KAUPUNKIYMPÄRISTÖÄ

Espoon vahvuuksia ovat sen lähiluonto, virkistysalueet, järvet sekä rantaraitti ja 
merellisyys. Näitä espoolaiset myös arvostavat. Espoo on mukana Euroopan unionin 
rahoittamassa Liito-orava-LIFE -hankkeessa, joka kestää vuoteen 2025. 

Espoon tavoite hankkeessa on jakaa ja kehittää omaa osaamistaan 
liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamisesta, lisätä tietoa 
liito-oravien elinympäristöistä Etelä-Espoossa, tehdä yhteistyötä 
hankekumppaneiden kanssa ja lisätä tietoisuutta liito-oravien 
suojelutyöstä Espoossa paitsi kuntalaisille, myös kaupungin sisällä. 
Hankkeen Espoon osuuteen on saatu noin miljoonan euron EU-Life-
rahoitus. Kokonaisbudjetti on noin yhdeksän miljoonaa euroa. Hanke 
jakautuu Espoossa kolmeen kokonaisuuteen.
 

Laadimme yhdessä muiden hankekaupunkien Kuopion 
ja Jyväskylän kanssa Hyvien käytäntöjen oppaan, 
joka käsittelee liito-oravien suojelun ja maankäytön 

yhteensovittamista ja perustuu kaupunkien omiin kokemuksiin ja 
toimintamalleihin. Näkökulmana oppaassa on kaupunkiympäristön 
erityispiirteet ja erityisesti kaavoitus ja osaamista välitetään mm. 
CASE-esimerkkien kautta. Opas valmistuu keväällä 2021.   

Keräämme lisää tietoja liito-oravien elinympäristöistä 
Etelä-Espoossa. Kaupunkirakenteen vaikutuksia liito-oravien 
elinympäristöihin selvitetään alueella toteutettavalla liito-
oravien radioseurannalla. Liito-oravien liikkumista seurattiin 

radiopantojen avulla hyödyntäen lajin käyttämiä kulkuyhteyksiä ja 
elinympäristöjä. Selvityksen tuloksia hyödynnetään maankäytön 
suunnittelun ja liito-oravan suojelun yhteensovittamisessa, jotta 
liito-oravan suotuisa suojelun taso saadaan ylläpidettyä, vaikka 
rakentaminen ympärillä lisääntyy. Lisäksi asemakaavoituskäytäntöjen 
vaikutuksia liito-oravien elinympäristöihin selvitetään kolmivuotisella 
liito-oravaseurannalla viidellä eri asemakaavakohteella. 

Kolmas iso hankekokonaisuus, johon Espoo sai rahoitusta, 
on liito-oravan elinympäristöverkoston hoitotoimet. 
Istutamme kookkaita puuntaimia sellaisiin kohtiin, joissa 

liito-oravien kulkuyhteydet ovat heikentyneet. Lisäksi laaditaan 
metsänhoitosuunnitelma kohteelle, jossa tulee yhteensovittaa 
kasvava virkistyskäyttöpaine ja liito-oravien elinympäristö.

Lisätietoa: laura.lundgren@espoo.fi

Projekti on saanut rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. EU:n komissio tai EASME ei ole 
vastuussa artikkelista, sen sisällöstä tai sen käytöstä. LIFE17NAT
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ESPOON KAUPUNKI EDISTÄÄ 
LUONNON TERVEYSHYÖTYJÄ 
HEALTH&GREENSPACE 
-HANKKEESSA

Kaupungistuminen ja kaupunkirakenteen tiivistyminen ovat megatrendejä, jotka vaikuttavat 
moniin kaupunkeihin Euroopassa. Samaan aikaan vanhusten osuus kaupunkilaisista kasvaa 
ja yhteisöllisyyden tunne on haastettuna. Vaikka kaupungeista on tullut terveellisempiä 
ja turvallisempia asuinpaikkoja, yksinäisyys ja masennus ovat nykyään harmillisen yleisiä 
kaupunkilaisten keskuudessa. 

Health&Greenspace-hankkeessa yhdeksän eurooppalaista kaupunkia 
kokoaa ja toteuttaa keinoja, joilla kaupunkien kasvillisuudesta 
sekä viher- ja virkistysalueista saatavia terveyshyötyjä lisätään. 
Kasvillisuus voi esimerkiksi lieventää urbaanin ympäristön 
terveyshaittoja, kuten liikenteen melua ja katupölyä.

Hankkeessa kootaan tietoa, vaihdetaan kokemuksia ja suunnitellaan 
toimia viidessä eri teemassa:
• kuumuuden aiheuttama stressi 
• ilmanlaatu ja melu 
• viheralueiden vaikutukset psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen 
• viheralueet osana kaupunkilaisten elämäntyyliä ja sosiaalista 

vuorovaikutusta sekä fyysistä aktiivisuutta.

Budapestin kaupunki Unkarista koordinoi hanketta ja Espoon lisäksi 
mukana ovat Breda (Alankomaat), Limerick (Irlanti), Messina (Italia), 
Poznan (Puola), Santa Pola (Espanja), Suceava (Romania) ja Tarto 
(Viro).

Health&Greenspace-hanke saa rahoituksensa EU:n URBACT-
ohjelmasta ja jatkuu heinäkuuhun 2022. URBACT kokoaa yhteen 
kaupunkien osaajien verkostoja, joissa jaetaan kaupunkien 
kehittämisosaamista, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.

Health&Greenspace-hankkeessa jaetaan mm. Espoon hyviä 
viheralueiden hoidon ja käytön kokemuksia muille kaupungeille ja 
saadaan kumppanikaupungeilta uusia ideoita. Espoon kaupunki laatii 
hankkeen aikana Intergrated Action Plan-toimintasuunnitelman 
viherympäristön terveyshyötyjen lisäämiseksi. Suunnitelma 
laaditaan laajassa yhteistyössä Urban Local Group-ryhmässä. Lisäksi 
yhteistyöryhmä on tärkeä väylä tiedonkeruussa ja toimenpiteiden 
jalkauttamisessa. 

Lisätietoa: laura.lundgren@espoo.fi

FAKTALAATIKKO

Projektia koordinoi Budapestin kaupunki Unkarissa. Espoon 
lisäksi kaupunkiverkostossa ovat mukana: Breda (Hollanti), 
Limerick (Irlanti), Messina (Italia), Poznan (Puola), Santa Pona 
(Espanja), Suceava (Romania) ja Tarto (Viro)

Driving change for
better cities
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MATKAILUELINKEINOA OHJAA 
KESTÄVÄ KEHITYS 

Matkailun rooli osana maailmantaloutta kasvaa. Ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, mihin 
matkailijavirrat tulevaisuudessa suuntautuvat. Kulutamme luonnonvaroja huomattavasti 
nopeammin kuin ne pystyvät uusiutumaan. Kestävä matkailu on matkailua, joka huomioi 
nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiokulttuuriset ja ekologiset vaikutukset.  

Visit Espoo on osa kaupungin omistamaa kaupunkimarkkinointiyhtiötä 
Espoo Marketing Oy:tä ja sen tehtävä on edistää ja kehittää matkailua 
sekä kokous- ja kongressitoimintaa Espoossa. Jotta matkailuelinkeino 
pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin, 
on kehityksen oltava kestävää. Visit Espoo tukee Suomen kestävän 
matkailun tavoitteiden toteutumista rakentamalla oman kestävän 
matkailun tiekartan vuosille 2020-2030 ohjaamaan Visit Espoon 
tekemistä ja tavoitetta kohti kestävämpää matkailualuetta. 
Espoon kaupungin tavoite on olla hiilineutraali 2030 ja pysyvästi 
Euroopan kestävin kaupunki, ja vain kestävää matkailudestinaatiota 
kehittämällä matkailuelinkeino pystyy tukemaan kaupungin 
tavoitteita. 

Yhdessä tekeminen on tiekartan ytimessä. Tiekarttaa kirjoitetaan 
ja toteutetaan yhdessä alueen matkailuelinkeinon ja muiden 
sidosryhmien kanssa pyrkimyksenä löytää yhteisiä tavoitteita ja 
toimenpiteitä, joilla Suomesta tulee kestävän matkailun kärkimaa ja 
Espoosta Euroopan kestävin kaupunki.

MERI KUULUU KAIKILLE – SAAVUTETTAVUUS JA 
JAKAMISTALOUS KESKIÖSSÄ

Luonto ja meri ovat Espoossa aina läsnä ja tärkeitä niin espoolaisille 
kuin matkailijoillekin. Merestä nauttiminen ei ole vain harvojen 
etuoikeus vaan kuuluu kaikille.  Lähiluonnon lisäksi Espoossa on 58 
kilometriä merenrantaa, noin 40 kilometriä pitkä Espoon Rantaraitti, 
165 saarta, keskuspuisto ja Pohjois-Espoossa Nuuksion erämaa, jossa 
asutus kohtaa Nuuksion luontoarvot ja kymmenet järvet. 

Rantaraitin kehitys on hyvä esimerkki kestävän matkailun 
edistämistyöstä, jota tehdään yhdessä paikallisten elinkeinojen 
kanssa ja asukkaiden toiveita kuunnellen. Rantaraitti kulkee lähellä 
rantaviivaa hyvin monipuolisessa maisemassa, alue vaihtelee 
suojellusta Natura-alueesta urbaaniin yrityskeskittymään. 
Espoolaisille merkityksellinen Rantaraitti vie nauttimaan merestä, 
rauhoittumaan lähiluontoon sekä virkistäytymään. Rantaraitti 
on pituudeltaan runsaat 40 kilometriä.  Monipuolisen luonnon ja 
merellisten maisemien lisäksi sen varrella sijaitsee mm. uimarantoja, 
kahviloita, ravintoloita ja venesatamia. 

VENEKYYTEJÄ JAKAMISTALOUDEN 
PERIAATTEILLA

Espoon Rantaraitille on helppoa saapua julkisen liikenteen välineillä, 
esimerkiksi metrolla ja kaupunkipyörillä. Rantaraitti on portti Espoon 
kauniiseen saaristoon, josta pääsee nauttimaan ilman omaa venettä. 
Saaristoveneet kuljettavat kesäisin ulkoilijoita Espoon ulkoilusaariin, 

joissa on laiturit, keittokatokset, käymälät ja tulentekopaikat 
polttopuineen kaikkien käytettävinä. Saariston liikkumispalveluita 
on haluttu entisestään kehittää ”Meri kuuluu kaikille” -teeman 
mukaisesti. Uusissa liikkumisen ratkaisuissa korostuu jakamistalous. 
Vuokrattavien kaupunkiveneiden avulla veneily on mahdollista yhä 
useammalle ja uusien digitaalisten palveluiden myötä on mahdollista 
jakaa venekyytejä ja tehostaa olemassa olevan infran, kuten 
venepaikkojen käyttöä. Espoon kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä 
kehitystyötä mahdollistaakseen kaikille avoimen Rantaraitin ja 
merellisen virkistyksen. 

• Kestävää matkailua ja virkistäytymistä tehdään kaupungin, 
elinkeinojen ja asukkaiden yhteistyönä. Matkailun kehittäminen 
on osa Espoo-tarinaa ja tukee kaupungin tavoitteita 
hiilineutraaliudesta. 

• Rantaraitti tarjoaa 40 kilometriä monipuolista avointa tilaa 
merelliseen virkistykseen (yhdenvertaisuus) sekä paikallisia 
palveluita

• Liikkuminen alueella pohjautuu saavutettavuuteen ja 
jakamistalouteen: kaupunkipyörät, kaupunkiveneet, 
saaristoveneet, metrot, bussit 
 
 

Lisätietoa: miikka.valo@espoo.fi 

 Merestä nauttiminen ei ole vain 
harvojen etuoikeus vaan kuuluu 

kaikille.

 Matkailu on Suomelle suuren potentiaalin omaava palveluala ja kasvava vientiala. Vuonna 2017 palveluiden 

vientituloista yli 17 % muodostui matkailuviennistä, matkailun kokonaiskysyntä oli noin 15 MRD € ja sen suora 

osuus BKT:sta oli 2,7 %. Suomen tavoitteena on olla Pohjoismaiden kestävimmin kasvava matkailukohde. 

Matkailua kehitetään vastuullisena ja kasvavana palveluliiketoiminnan alana, joka luo hyvinvointia ja työllisyyttä 

ympärivuotisesti koko Suomessa. Matkailu työllistää Suomessa yli 140 000 henkilöä. Lisäksi matkailulla on 

merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia.
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SDGt ESPOOSSA
Tämä osio esittelee kaupungin avaintunnusluvut suhteessa SDGhin

minna.joensuu@espoo.fi

marika.ronnberg@espoo.fi

henri.horn@espoo.fi

minna.joensuu@espoo.fi

mia.johansson@espoo.fi

marika.ronnberg@espoo.fi

minna.joensuu@espoo.fi
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ESPOON VÄESTÖ KIELEN JA IÄN MUKAAN 31.12.2019 JA 2034

• Kaupungin väestömäärä kasvoi vuoden 2019 aikana 6 099 asukkaalla eli 2,2 prosenttia. 

• Väestönkasvun osatekijöistä luonnollinen väestönkasvu on hieman laskenut syntyvyyden alentumisen vuoksi. Ulkomainen muuttovirta 
on ollut voitollista lähes koko 2000-luvun. 

• Espoo on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 4 800 asukkaalla vuodessa. 

• Vieraskielinen väestö kasvaa enemmän kuin kotimaankielinen. 

• Vuoden 2019 väestönlisäyksestä 67 prosenttia oli vieraskielistä. 

• Espoon väestöstä 52 196 henkeä eli 18 prosenttia oli vieraskielistä vuodenvaihteessa 2019/2020. 

• Puhutuimmat vieraat kielet ovat venäjä, viro, arabia, englanti ja kiina.  

• Espoon väestöstä valtaosa on työikäisiä 25-64-vuotiaita. Vieraskielinen väestö painottuu työikäisiin, nuoriin ja lapsiin. 

• Yleisin espoolainen perhetyyppi oli aviopari ja lapsia. Yhden hengen asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista on Espoossa pienempi 
kuin Suomessa keskimäärin.

Yli 65-vuotiaat
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ESPOON VÄESTÖ IÄN, SUKUPUOLEN JA ÄIDINKIELEN MUKAAN VUODENVAIHTEESSA 31.12.2019
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Vieraskielisten osuus tulee kasvamaan nykyisestä 52 000 asukkaasta 105 400 asukkaaseen vuoteen 2035 mennessä. Erityisesti lasten, nuorten 
ja työikäisten osuus vieraskielisestä väestöstä kasvaa. Tällä on suuri vaikutus Espoon demograafiaan. Suuria kysymyksiä ovat miten vieraskielis-
en väestön työllisyys, tulonkehitys ja koulutustasot tulevat kehittymään.

2019         2034 2019         2034

Kotimaiset kielet Naiset Kotimaiset kielet Miehet

Muu kieli Naiset Muu kieli Miehet
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POISTAA KÖYHYYS SEN KAIKISSA MUODOISSA 
KAIKKIALTA

KUNNAN YLEINEN PIENITULOISUUSASTE

TOIMEENTULOTUKEA SAANEET LAPSIPERHEET

• Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku. 
Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä 
epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-
kertoimen suurin mahdollinen arvo on yksi. Tällöin 
suurituloisin tulonsaaja saa kaikki tulot. Pienin 
mahdollinen Gini-kertoimen arvo on 0, jolloin 
kaikkien tulonsaajien tulot ovat yhtä suuret. 

• Gini-kerroin kuvaa suhteellisia tuloeroja. Gini-kerroin 
ei muutu, jos kaikkien tulonsaajien tulot muuttuvat 
prosenteissa saman verran. Espoossa Gini-kerroin 
vuonna 2018 oli 0,329.

• Espoossa perustoimeentulotukea saaneiden määrä 
laski hieman vuonna 2019. Perustoimeentulotukea 
saaneiden vieraskielisten lukumäärä on kasvanut, 
mutta heidän osuutensa perustoimeentulotukea 
saaneista on hieman laskenut.

• Perustoimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden 
määrä laski hieman vuonna 2019.

• Perustoimeentulotuella on tarkoitus kattaa 
pääosin jatkuvaluonteiset välttämättömät 
elinkustannukset ja kohtuulliset asumiseen, 
sähköön ja terveydenhuoltoon liittyvät menot, 
välttämättömät muuttokustannukset sekä lasten 
varhaiskasvatusmenot.

Perustoimeentulotuki

Harkinnanvarainen toimeentulotuki

Lähde: Kela, Effica ja Tilastokeskus
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• Vuosittaisessa 
kuntapalvelututkimuksessa 
81 % vastaajista oli 
tyytyväisiä taloudelliseen 
tilanteeseensa. 

• Pienituloisuusaste 
Espoossa on kasvanut. 
Indikaattori ilmaisee 
pienituloisiin kotitalouksiin 
kuuluvien henkilöiden 
osuuden prosentteina 
kaikista alueella asuvista 
henkilöistä.

• Pienituloiseksi luokitellaan, 
jos kotitalouden 
käytettävissä olevat 
tulot ovat alle 60 % 
suomalaisten kotitalouksien 
käytettävissä olevan 
ekvivalentin rahatulon 
mediaanista kunakin 
vuonna. Vuonna 2018 
mediaani oli 24 950 €.

• Vuonna 2018 Espoossa 
pienituloisiin kotitalouksiin 
kuuluvien henkilöiden 
määrä nousi, kun koko 
Suomessa se hieman laski 
verrattuna edelliseen 
vuoteen.

POISTAA NÄLKÄ, SAAVUTTAA RUOKATURVA, PARANTAA 
RAVITSEMUSTA JA EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ MAATALOUTTA

Suomen kouluruokailujärjestelmä 
on maailman vanhin. Nykyisin noin 
900 000 koululaista ja opiskelijaa 
nauttii päivittäin maksuttoman 
kouluruoan. Ruokailu on 
olennainen osa lapsen hyvinvointia 
ja kasvua. Kouluruokailu on 
maailmanlaajuisesti tarkasteltuna 
yleisin sosiaalisen suojelun muoto.

Yhä useampi espoolainen lapsi ja 
nuori ei syö aamupalaa tai 
koululounasta joka päivä. 
Alakoululaisista joka kolmas, 
yläkoululaisista noin 40 prosenttia, 
lukiolaisista reilu kolmannes 
ja ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoista yli puolet jättää 
aamupalan syömättä vähintään 
kerran viikossa.  Yli puolet 
ammatillisten oppilaitosten 
opiskelijoista, noin 40 prosenttia 
yläkoululaisista ja noin kolmannes 
lukiolaisista ei syö koululounasta 
päivittäin. Lounaan syömättä 
jättäminen on tavallisempaa kuin 
koko Suomessa yleensä.

JOUTUNUT TINKIMÄÄN RUUASTA, LÄÄKKEISTÄ TAI LÄÄKÄRIKÄYNNEISTÄ RAHAN 
PUUTTEEN VUOKSI, OSUUS (%)

AAMUPALAN TAI KOULULOUNAAN SYÖMÄTTÄ JÄTTÄVIEN ESPOOLAISNUORTEN 
OSUUS AIKAVERTAILUSSA 2017-2019 KOULUTUSASTEITTAIN JA SUKUPUOLITTAIN

Vuoden 2018 FinSote -tutkimuksen  
mukaan espoolaisista 
20-54-vuotiaista joka viides,  
55-74-vuotiaista joka kymmenes ja 
yli 75 vuotiaista noin 6 prosenttia 
on joutunut tinkimään ruuasta, 
lääkkeistä tai lääkärikäynneistä 
rahanpuuteen vuoksi. Korkeasti 
koulutetuilla ruuasta, lääkkeistä 
tai lääkärikäynneistä tinkiminen on 
harvinaisempaa kuin matalammin 
koulutetuilla. 

Espoolaisista matalasti 
koulutetusta joka neljäs, keskitason 
koulutetusta joka kuudes ja 
korkeasti koulutetuista alle joka 
kymmenes on tinkinyt ruuasta, 
lääkkeistä tai lääkärikäynneistä 
rahanpuuteen vuoksi.

0

5

10

15

20

25

Kauniainen VantaaEspooHelsinki

75+ -vuotiaat55-74-vuotiaat
%

%

20

30

40

50

60

2019201720192017

EI SYÖ AAMUPALAA EI SYÖ KOULULOUNASTA
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TAATA TERVEELLINEN ELÄMÄ JA HYVINVOINTI 
KAIKEN IKÄISILLE
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Kouluterveyskyselyn vuoden 2019 
tulosten mukaan suurin osa 
espoolaisista lapsista ja nuorista 
voi hyvin ja on tyytyväisiä 
elämäänsä sekä pitää 
koulunkäynnistä. Koko maan 
tasoon verrattuna Espoon tulokset 
kertovat pääsääntöisesti hyvästä 
tilanteesta. Tytöt tuntevat 
kuitenkin terveytensä huonoksi tai 
keskinkertaiseksi aiempaa 
useammin. Huonon terveydentilan 
indikaattoreita ovat niska- tai 
hartiakivut, selän alaosan kivut, 
vatsakivut, univaikeudet, 
päänsärky, väsymys ja heikotus. 
Noin 15 prosenttia yläkoululaisista 
ja viidennes ammatillisen 
koulutuksen opiskelijoista on 
kyselyä edeltäneen puolen vuoden 
aikana kokenut päivittäin 
vähintään kahta näistä oireista. 
Alakoululaisista noin kahdeksan 
prosenttia kokee terveytensä 
huonoksi tai keskinkertaiseksi.

Alakoululaisista noin 90 
prosenttia sekä yläkoululaisista 
ja toisen asteen opiskelijoista 
lähes 80 prosenttia on erittäin 
tai melko tyytyväisiä elämäänsä. 
Alakoululaisten keskuudessa 
tyytyväisyys on koko maan 
tasolla, mutta espoolaiset 
yläkoululaiset ja toisen 
asteen opiskelijanuoret ovat 
tyytyväisempiä elämäänsä kuin 
koko maassa keskimäärin.

KOKEE TERVEYDENTILANSA HUONOKSI TAI KESKINKERTAISEKSI (%)

ESPOOLAISTEN LASTEN JA NUORTEN TYYTYVÄISYYS ELÄMÄÄN (%)
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TAATA TERVEELLINEN ELÄMÄ JA HYVINVOINTI 
KAIKEN IKÄISILLE

Koetulla terveydellä tarkoitetaan 
henkilön ilmaisemaa 
kokemusta omasta yleisestä 
terveydentilastaan. Se on yksi 
yleisimmin väestötutkimuksissa 
käytetyistä kansainvälisistä 
terveydentilan indikaattoreista. 
Itseilmoitettuna mittarina se 
täydentää objektiivisempien 
mittareiden valikoimaa 
terveystutkimuksissa. Koettuun 
terveyteen vaikuttavat mm. 
henkilön tiedossa olevat todetut 
sairaudet, erilaiset oireet, 
toimintakyky ja elintavat.

TERVEYTENSÄ KESKITASOISEKSI TAI HUONOMMAKSI TUNTEVIEN OSUUS (%)
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Elämänlaadussa on kyse yksilön 
arviosta elämästään siinä 
kulttuuri- ja arvoympäristössä, 
jossa hän elää, ja suhteessa 
hänen omiin päämääriinsä, 
odotuksiinsa, arvoihinsa ja 
muihin hänelle merkityksellisiin 
asioihin. Indikaattori ilmaisee 
elämänlaatunsa hyväksi 
tuntevien osuuden (%) 20 vuotta 
täyttäneistä.

57 % yli 20-vuotiaista 
espoolaisista, joilla on 
perusasteen koulutus kokee 
elämänlaatunsa hyväksi, kun 
vastaava osuus korkea-asteen 
koulutuksen suorittaneilla on  
69 %.

ELÄMÄNLAATUNSA KESKIMÄÄRIN HYVÄKSI TUNTEVIEN OSUUS (%)

VantaaHelsinkiEspoo
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TAATA KAIKILLE AVOIN, TASA-ARVOINEN JA 
LAADUKAS KOULUTUS SEKÄ ELINIKÄISET 
OPPIMISMAHDOLLISUUDET
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15 VUOTTA TÄYTTÄNYT VÄESTÖ KOULUTUSASTEEN JA KUNNAN MUKAAN 31.12.2019  

Suomen koulutusjärjestelmä muodostuu 
varhaiskasvatuksesta, jota järjestetään lapsille 
pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista; 
esiopetuksesta, jota järjestetään lapsille pääsääntöisesti 
oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna; peruskoulusta eli 
yhdeksänvuotisesta yleissivistävästä perusopetuksesta; 
peruskoulun jälkeisestä toisen asteen koulutuksesta, 
johon kuuluvat ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus 
sekä korkea-asteen koulutuksesta, jota annetaan 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Lisäksi kaikilla 
koulutusasteilla on tarjolla aikuiskoulutusta.

Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää 
seitsemän vuotta, ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä 
on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on 
kulunut 10 vuotta. Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva 
lapsi on oppivelvollinen. 

Lukiokoulutuksen vetovoima on Espoossa maan kärkeä, 
sillä espoolaisista peruskoulun päättäneistä vuonna 2020 
ensisijaisesti lukioon haki 77 % kun osuus koko maassa oli 
58 %. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia tarjoaa 
ammatillista tutkintokoulutusta, ammatillista valmentavaa 
koulutusta ja aikuislukion. Lisäksi tarjolla on aikuisten 
perusopetusta sekä lisä- ja täydennyskoulutusta. 

Yliopistoissa korostuu tieteellinen tutkimus ja siihen 
perustuva opetus. Ammattikorkeakoulut tarjoavat 
käytännönläheistä ja työelämän tarpeita vastaavaa 
koulutusta. Espoossa toimivat Aalto yliopisto, Metropolia- ja 
Laurea ammattikorkeakoulut.

Yli puolet espoolaisista on suorittanut korkea-asteen 
tutkinnon ja korkeintaan perusasteen tutkinnon 
suorittaneiden määrä pienenee jatkuvasti. 

Vapaan sivistystyön kursseilla Espoon työväenopisto 
Omniassa ja ruotsinkielisessä Arbiksessa tarjottiin vuonna 
2019 noin 72 000 tuntia koulutusta. Erilaisia kursseja oli yli 
3 000. Kurssit ovat edullisia. 
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TAATA KAIKILLE AVOIN, TASA-ARVOINEN JA 
LAADUKAS KOULUTUS SEKÄ ELINIKÄISET 
OPPIMISMAHDOLLISUUDET

MITEN HYVIN SEURAAVAT PALVELUT ON HOIDETTU KUNNASSASI? 
(ERITTÄIN HYVIN TAI HYVIN, KANTAA OTTANEIDEN OSUUS, %) 2018-2019

Espoo toteuttaa vuosittain kuntapalvelujen laatua koskevan 
tutkimuksen. Vastaajia pyydetään arvioimaan asteikolla 
1-5 (erittäin huonosti-erittäin hyvin) miten hyvin mainitut 
kuntapalvelut on hoidettu Espoossa. Kantaa ottaneet ovat 
erittäin tyytyväisiä kaupungin sivistyspalveluihin. 

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan suurin osa 
espoolaisista lapsista ja nuorista pitää koulunkäynnistä. 
Koulunkäynnistä pitämistä edesauttaa hyvä työrauha, 
oppilastovereiden kanssa viihtyminen ja hyvä yhteys 
opettajaan. Näiden osalta tilanne on parantunut, myös 
koulukiusaaminen on vähentynyt. Huolestuttavaa on 
koulu-uupumuksen yleistyminen ja toisaalta luokka- ja 
kouluyhteisöihin kuulumisen tunteen väheneminen.

Espoolaiset ovat innokkaita kirjaston käyttäjiä. Vuonna 
2019 kirjastossa käytiin lähes 4,5 miljoonaa kertaa, fyysisiä 
lainoja oli 4,2 miljoonaa, e-kirjalainoja oli 100 000 ja 
e-lehtilainoja oli 166 000. Lisäksi järjestettiin yli 8 000 
tilaisuutta tai tapahtumaa. 

Espoon kaupunginkirjasto voitti Lontoon kirjamessujen 
toista kertaa jakaman palkinnon maailman parhaasta 
kirjastosta, The Library of The Year 2019. Palkintolautakunta 
perusteli valintaansa Espoon kaupunginkirjaston kaikille 
avoimella, innovatiivisella tilalla ja kaikki ikäryhmät 
huomioivilla lukuhaasteilla, joita kirjasto tarjoaa. Espoon 
kirjaston kilpailijoita finaalissa olivat Brasilian Villa Lobos 
Park Library ja Sambian Lubuto Library Partners.
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SAAVUTTAA SUKUPUOLTEN VÄLINEN TASA-ARVO 
SEKÄ VAHVISTAA NAISTEN JA TYTTÖJEN OIKEUKSIA 
JA MAHDOLLISUUKSIA

ESPOOLAISTEN NUORTEN KOKEMA FYYSINEN UHKA SEKÄ 
SEKSUAALINEN VÄKIVALTA JA HÄIRINTÄ

Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä erityisesti tyttöjen kokema 
seksuaaliväkivalta ja häirintä sekä perheessä koettu henkinen 
ja fyysinen väkivalta olivat yksi esiin tulleista huolenaiheista. 
Pojat kokivat enemmän fyysistä uhkaa. Seksuaalisella väkivallalla 
tarkoitettiin kyselyssä pakottamista riisuuntumaan, kehon 
intiimien alueiden koskettelua vasten tahtoa, yhdyntään tai 

muunlaiseen seksiin painostamista tai pakottamista, sekä 
rahan, tavaran tai päihteiden tarjoamista vastineeksi seksistä. 
Seksuaalinen häirintä voi olla esimerkiksi vihjailevia eleitä 
tai ilmeitä, härskejä puheita, nimittelyä, kaksimielisiä vitsejä, 
vartaloon tai pukeutumiseen liittyviä huomautuksia, seksuaalisesti 
värittyneitä viestejä tai puhelinsoittoja ja seksuaalisväritteisiä 
ehdotuksia. Suurin osa seksuaalista väkivaltaa tai häirintää 
kokeneista lapsista ja nuorista (erityisesti tytöt) jättää kertomatta 
asiasta luottamalleen aikuiselle.

NAISET JA MIEHET (%) ESPOON VALTUUSTOSSA 1960–2017

ESPOOLAISTEN NUORTEN KOKEMA FYYSINEN UHKA SEKÄ SEKSUAALINEN VÄKIVALTA 
JA HÄIRINTÄ
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Demokratian edellytys on, että 
kaikilla sukupuolilla on tasa-arvoiset 
mahdollisuudet osallistua poliittiseen 
päätöksentekoon ja nousta politiikan 
johtopaikoille. Espoon ylintä 
päätösvaltaa käyttää 75-jäseninen 
valtuusto, jonka jäsenet valitaan joka 
neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla. 
Suomessa kuntavaaleista säädetään 
perustuslaissa, kuntalaissa, 
vaalilaissa ja Ahvenanmaata koskien 
sen omassa lainsäädännössä. 
Lainsäädännössä naisten ja 
miesten mahdollisuudet poliittiseen 
osallistumiseen ovat olleet 
Suomessa samat vuodesta 1906. 
Sukupuolikiintiö (vähintään 40 % 
toimielimen jäsenistä tulee olla 
naisia) koskee kaikkia kunnan 
toimielimiä lukuun ottamatta 
kuntien valtuustoja, jotka valitaan 
yleisillä vaaleilla. Suomessa 39 % 
valtuutetuista on naisia, Espoossa 
56 % valtuutetuista on naisia 
(kuntavaalit 2017).

51 % äänioikeutetuista oli naisia 
62,5 % naisista äänesti

Espoossa 2017: 43,4 % ehdokkaista oli naisia
56 % valituista oli naisia

Espoo

8. ja 9. 
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VARMISTAA VEDEN SAANTI JA KESTÄVÄ KÄYTTÖ 
SEKÄ SANITAATIO KAIKILLE

YHDYSKUNNAN JÄTEVESIKUORMITUS ESPOOSSA

JÄTEVESIKUORMITUS: KOKONAISTYPPI, 
KOKONAISFOSFORI, BHK7 

Jätevesikuormitus kuvaa yhdyskunnan 
aiheuttamaa vesistökuormitusta ja sen vaikutusta 
rehevöitymiskehitykseen. Kuormitusta kuvaavat indikaattorit 
ovat jätevesien kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja biologinen 
hapenkulutus. Indikaattorin laskentatavan mukaan 
jätevedenpuhdistamon kuormitus jaetaan viemäriverkostoon 
kuuluvalla asukasmäärällä. Tavoiteltava kehityssuunta 
jätevesikuormituksessa on laskusuuntainen.

Yhdyskuntien jätevedenpuhdistus on Espoossa erittäin 
hyvällä tasolla.

Espoossa Ympäristökeskus valvoo vesilain ja 
vesihuoltolain noudattamista sekä vesiensuojelua. Lisäksi 
ympäristökeskus tarkkailee puhdistamoiden, kaatopaikkojen 
sekä maan- ja lumenläjitysalueiden vesistövaikutuksia, 
ratkoo ojituksiin ja jätevesien johtamiseen liittyviä riita- 
ja hakemusasioita sekä käsittelee vapautushakemukset. 
Ympäristöterveys taas valvoo talousveden ja yleisten 
uimarantojen vedenlaatua.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vastaa 
talousveden toimittamisesta, jätevesien ja sadevesien 
johtamisesta sekä jätevesien puhdistamisesta.

Lähteet: www.espoo.fi & www.hsy.fi
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VARMISTAA EDULLINEN, LUOTETTAVA, KESTÄVÄ 
JA UUDENAIKAINEN ENERGIA KAIKILLE

Lähde: fortum.com/espoo

Lähde: Caruna ja Espoon kaupunki
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KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSEEN TARKOITETTUJEN MAALÄMPÖKAIVOJEN LUKUMÄÄRÄ

HIILI NEUT RAALIN KAUKO LÄMMÖN OSUUS ESPOOSSA (ENNUSTE)

Edullisen ja ominaispäästöltään alhaisen verkkosähkön ansiosta maalämpö 
korvaa nopeasti fossiilisia lämmönlähteitä. Lämpö- ja sähköhuollon välinen 
kytkentä sekä kysyntäjousto tasapainottavat sähköverkkoa ja helpottavat 
siten sääriippuvaisen uusiutuvan sähkön laajempaa hyödyntämistä.

ENERGIAN SAATAVUUS

Espoon asukkaiden ja yritysten käytössä on 
kattava sähkö-, lämpö- ja polttoainehuolto. 
Energiamarkkinat on vapautettu kilpailulle ja 
kaikissa kotitalouksissa on älymittari. Myös 
kotitaloudet voivat hyödyntää tuntihinnoiteltua 
sähköä ja kaksisuuntaista kaukolämpöverkkoa. 
Sähköhuollon hintataso on ostovoimaan nähden 
hyvin alhainen ja luotettavuus Euroopan kärkitasoa. 
86%:n kaapelointiasteen ansiosta jakeluverkko on 
säänkestävä ja vakaa.

UUSIUTUVA ENERGIA

Suomen sähköjärjestelmässä uusiutuvien 
tuotantomuotojen osuus oli 47% vuonna 2019. 
Espoon kaupunki on huhtikuusta 2020 lähtien 
käyttänyt tiloissaan vain alkuperäsertifioitua 
uusiutuvaa sähköä. Liikennepolttoaineissa on 20% 
kansallinen sekoitusvelvoite biopolttoaineille ja 
kaupunkitekniikan keskuksen dieselajoneuvoissa 
käytetään vain jätteistä ja tähteistä valmistettua 
uusiutuvaa dieseliä.

ENERGIATEHOKKUUS

Uudiskohteissa sovelletaan lähes 
nollaenergiarakentamista ja Espoossa 
edellytetään joillain alueilla vielä korkeampaa 
energiatehokkuustasoa. Energiatehokkuutta 
edistetään myös toimialakohtaisten 
energiatehokkuussopimusten ja laitteiden 
energiatehokkuusluokitusten avulla.

Kivihiilestä luovutaan vuoden 2025 aikana.
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TYÖLLISYYTTÄ SEKÄ SÄÄLLISIÄ TYÖPAIKKOJA

ESPOON VÄESTÖ PÄÄASIALLISEN TOIMINNAN MUKAAN 31.12.2018

VALTIONVERONALAISTEN TULOJEN MEDIAANI, EUROA, KUUDESSA SUURIMMASSA 
KAUPUNGISSA VUONNA 2018

Lähde: Tilastokeskus
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Espoo

Työttömyysluvuissa on huomattavaa vuodensisäistä 
kausivaihtelua. Kesä- ja heinäkuussa työttömien määrä 
on joka vuosi korkeimmillaan. Tämä johtuu mm. siitä, että 
oppilaitoksista vapautuu lukukausien päätyttyä työvoimaa 
työmarkkinoille. Tästä syystä uusinta tilastotietoa 
verrataan aina vuotta aiempaan ajankohtaan. 

Helmikuun 2020 lopulla Espoossa

• työttömyysaste 7,7 % (sama kuin 2019), 

työttömyysaste edelleen kuuden suurimman 

kaupungin alhaisin

• nuorten työttömyysaste (15-24 -vuotiaat) oli 6,7 % 

• työttömiä työnhakijoita noin 11 000 (sama kuin 2019)

• pitkäaikaistyöttömiä noin 3400 (sama kuin 2019)

• alle 25 v. työttömiä noin 900 (sama kuin 2019) 

• ulkomaalaisten työttömyysaste 18 % (suunnilleen 

sama kuin vuotta aiemmin, pääkaupunkiseudun 

alhaisin)

Helmikuussa 2020 Espoon 11 000 työttömästä oli

• alle 25-vuotiaita noin 900 (8,4 %), 1,1 % vähemmän 

kuin vuotta aiemmin

• 25 - 49-vuotiaita noin 6200 (56,3 %), 0,3 % 

vähemmän kuin vuotta aiemmin

• 50 vuotta täyttäneitä noin 3900 (35,3 %), 0,7 % 

enemmän kuin vuotta aiemmin

• miehiä 54 % ja naisia 46 %

%

Kaukolämpö on käyttäjälle vaivaton ja turvallinen 
lämmitysmuoto - näin tuumaa reilusti yli puolet 
suomalaisista.

Espoolaiset pitävät ympäristöystävällisyyttä tärkeänä 
lämmitysmuodon valinnan kriteerinä - jopa 20% 
espoolaisista ympäristöystävällisyys on ykkösasia!

Kaukolämmitys on koko Suomessa yleisin 
lämmitysmuoto. Lähes 60 prosenttia koko 
uudisrakentamisen tilavuudesta lämpiää kaukolämmöllä.

*Huoltovarmuuden vuoksi tietty osuus maakaasua jää kapasiteettiin. 
Tämä osuus kompensoidaan.

Koko maa

Muut

31 014

24 807

28 479

24 841
23 897 23 145

21 766

Eläkeläiset Työttömät

Opiskelijat 0-14 -vuotiaat Työlliset

Suomi
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RAKENTAA KESTÄVÄÄ INFRASTRUKTUURIA 
SEKÄ EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA JA 
INNOVAATIOITA

• Espoossa oli noin 124 000 työpaikkaa vuonna 2018. Sen 
jälkeiset työpaikkaluvut perustuvat arvioihin, projektioihin ja 
kyselytutkimuksiin. Työpaikkojen määrä on viimeisen kolmen 
vuoden ajan kasvanut 2-3 prosentin vuosivauhdilla, vuonna 
2019 työpaikkoja oli arviolta 127 000. Työpaikkaprojektion 
varovaisen arvion mukaan työpaikkoja on yli 134 000 vuonna 
2030. 

• Koronapandemian vuoksi tehdyt rajoitustoimet pysäyttivät 
äkillisesti merkittävän osan taloudellisesta toiminnasta 
maaliskuussa 2020, mikä käänsi työttömyysluvut 
voimakkaaseen kasvuun ja työpaikkamäärät laskuun. 
Työttömyys on laskenut loppukevään 2020 huippulukeman 
jälkeen, mutta marraskuussa 2020 ollaan vielä kaukana 
koronaa edeltävästä tilanteesta.

• Kauppa, ohjelmistot ja konsultointi, koulutus sekä 
sosiaalihuollon palvelut olivat suurimmat työllistäjät 
Espoossa

• Aalto yliopisto ja ammattikorkeakoulut tarjoavat 
korkealaatuista koulutusta esimerkiksi teknologian alalla. 

• Länsimetro ja sen jatke Kivenlahteen, Raide Jokeri sekä 
kaupunkiradan rakentaminen Leppävaarasta Kauklahteen 
mahdollistavat kaupunkirakenteen tiivistymisen ratojen 
varteen ja luovat uusia mahdollisuuksia niin yritysten, 
palvelujen kuin asuntojen sijoittumiseen Espooseen.

• 88,8 % espoolaisista asuu 300m säteellä lähimmältä 
joukkoliikenteen pysäkiltä ja 97,1 % espoolaisista asuu 600m 
säteellä lähimmältä joukkoliikenteen pysäkiltä. (Espoon 
kaupunki ja Helsingin seudun liikenne). 

Vuoden 2019 Espoo yritysten toimintaympäristönä -tutkimuksen 
(510 haastattelua) mukaan:

• espoolaiset yritykset pitävät kaupungin yritysilmastoa 
hyvänä (3,56/5). 

• helsinkilöiset yritykset pitävät Espoon yritysilmastoa hiukan 
parempana kuin espoolaiset yritykset (3,81/5). 

• kaupungin ja yritysten välinen kommunikaatio on tärkein 
yksittäinen yritysilmastoon vaikuttava tekijä.

• yritykset haluavat kasvaa, 53 % yrityksistä arvioi, että heillä 
on seuraavana vuonna enemmän henkilöstöä kuin kuluvana 
vuonna. Erityisesti korkeakoulutetun työvoiman saatavuus 
on kuitenkin vaikeutunut.

Asemakaavoitus keskittyy yhdyskuntarakenteen ja 
saavutettavuuden kannalta hyville alueille
Saavutettavuusvyöhykkeet (SAVU) kuvaavat seudullista 
saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn 
näkökulmasta. Vyöhykkeet kuvaavat miten hyvin vyöhykkeellä 
asuvan henkilön on tyypillisesti mahdollista saavuttaa 
tarvitsemansa palvelut ja työpaikat kestävillä kulkutavoilla. 
Vuonna 2019 Espoossa hyväksytyt asemakaavat sisälsivät uutta 
asumisen kerrosalaa yhteensä 263 400 k-m2. Tästä valtaosa, 
97 %, sijoittui kestävin kulkutavoin hyvin saavutettaville alueille 
(SAVU 2025 vyöhykkeet I-III).

TYÖPAIKKAMÄÄRÄLTÄÄN SUURIMMAT TOIMIALAT ESPOOSSA V. 2017,
OSUUS KAIKISTA TYÖPAIKOISTA

RAKENTAA KESTÄVÄÄ INFRASTRUKTUURIA 
SEKÄ EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA JA 
INNOVAATIOITA

VUOSINA 2016-2019 HYVÄKSYTYN UUDEN ASUMISEN KERROSALAN SIJOITTUMINEN 
SAVU 2025 -VYÖHYKKEILLE 

KAUPUNKISUUNNITTELUN TYÖOHJELMAN 2020 ASEMAKAAVOITUSKOHTEET 
SAAVUTETTAVUUSVYÖHYKKEILLÄ

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000
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Seudullinen saavutettavuus joukkoliikenteen,  
kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta SAVU 2030 

I Kävellen, pyöräillen tai hyvin tiheällä vaihdottomalla 

joukkoliikenneyhteydellä

II Kävellen, pyöräillen tai tiheällä vaihdottomalla tai 

tiheällä vaihdollisella joukkoliikenneyhteydellä

III Melko tiheällä vaihdollisella joukkoliikenneyhteydellä 

tai autolla

 

IV Autolla tai vaihdollisella joukkoliikenneyhteydellä 

V Autolla ja joillakin matkoilla joukkoliikenteellä

 

VI Pääosin autolla

 

VII Autolla

I Kävellen, pyöräillen tai hyvin tiheällä 
vaihdottomalla joukkoliikenneyhteydellä

II Kävellen, pyöräillen tai tiheällä 
vaihdottomalla tai tiheällä vaihdollisella 
joukkoliikenneyhteydellä

III Melko tiheällä vaihdollisella 
joukkoliikenneyhteydellä tai autolla

IV Autolla tai vaihdollisella 
joukkoliikenneyhteydellä

V Autolla ja joillakin matkoilla 
joukkoliikenteellä

VI Pääosin autolla

Muut

Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta, 9 %

Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa), 8 %

Koulutus, 8 %

Sosiaalihuollon avo- ja laitospalvelut, 8 %

Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa), 6 %

Rakentaminen, 5 %

Terveyspalvelut, 5 %

Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi, 4 %

Työllistämistoiminta, 4 %

Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus, 3 %

Majoitus- ja ravitsemistoiminta, 3 %

Kuljetus ja varastointi, 3 %

taustakartta © Helsingin kaupunkimittausosasto, Helsingin seudun kunnat ja HSY, 2018
Joukkoliikennesuunnitelmat © HSL 2019 SAVU © HSL 2019
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VÄHENTÄÄ ERIARVOISUUTTA MAIDEN SISÄLLÄ JA 
NIIDEN VÄLILLÄ

Espoossa
• Väestön sosioekonomiset ominaisuudet (ikä, tulotaso, koulutus ja terveys) 

ovat yhä Suomen parhaimmistoa. Vieraskielisen väestön kasvu tulee 
jatkossa näkymään niissä monin eri tavoin.

• Vieraskielisen väestön osuus on suurin kaupunkikeskuksien ympäristöissä, 
mutta se kasvaa lähes koko kaupungin alueella.

• Terveys ja hyvinvointi ovat hyvällä tasolla. Kaupungissa on kuitenkin myös 
esimerkiksi köyhyyteen, yksinäisyyteen sekä lasten ja nuorten ongelmiin 
liittyviä huolenaiheita.

• Ulkomaalaisten työttömyysaste on korkeampi kuin kantasuomalaisten, 
myös työllisyysaste on matalampi. Ulkomaalaisten työttömyysaste on 
laskenut viime vuosina, mutta lasku käytännössä pysähtyi helmikuussa 
2020. Koronatilanteen seurauksena myös ulkomaalaisten työttömyys nousi 
jyrkästi saavuttaen huippunsa heinäkuussa 2020.

Väestön ominaisuuksissa on eroja sekä 
kaupunkien että niiden eri osien välillä. 
Alueellisella eriytymisellä eli asumisen 
segregaatiolla tarkoitetaan kaupungin 
asuinalueiden väestörakenteen eriytymistä. 
Eriytyminen voi olla demografista, 
sosioekonomista tai etnistä. Nämä ilmiöt 
esiintyvät usein myös päällekkäin ja niiden 
kehityksen seuraaminen on tärkeää. Niiden lisäksi 
on tarkasteltava myös muuttujien muodostamaa 
kokonaiskuvaa.

Väestörakenteessa on eroja sekä kuntien 
välillä että kuntien sisällä asuinalueiden välillä. 
On tärkeää seurata esimerkiksi alueiden 
sosioekonomisen rakenteen ja segregaation 
kehitystä. Espoossa seurataan monia 
sosioekonomisia indikaattoreita. On kuitenkin 
haastavaa muodostaa kokonaiskuvaa laajemmasta 
alueellisesta kehityksestä yksittäisten 
indikaattorien avulla.

Kuolleisuus ja sairastavuus ovat Espoossa 
matalammalla tasolla kuin muissa suurissa 
kaupungeissa Suomessa. Jokaiselle Suomen 
kunnalle lasketun sairastavuusindeksin avulla 
pyritään havainnollistamaan sitä, miten tervettä 
tai sairasta alueen väestö on suhteessa koko 
maan väestön keskiarvoon (= 100). Se perustuu 
kolmeen tilastomuuttujaan: kuolleisuuteen, 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen 
työikäisistä (16–64-vuotiaat) sekä lääkkeiden 
ja ravintovalmisteiden korvausoikeuksien 
haltijoiden osuuteen väestöstä. Niistä kukin 
on suhteutettu maan väestön keskiarvoon 
ja sairastavuusindeksi on näiden kolmen 
osaindeksin keskiarvo. 
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Kilometriä

Kilometriä

PYÖRÄILY

JOUKKOLIIKENNE

Kokonaismatka-aika joukkoliikenteellä 
lähtöpisteestä nopeimmin saavutettavaan 
keskukseen ruuhka-aikaan. Kokonaismatka-
aika sisältää koko matkaketjun mukaan lukien 
kotona odottelun. Tammikuu 2018.

Lähes 90 % väestöstä asuu alle puolen tunnin 
joukkoliikennematkan päässä nopeimmin 
saavutettavasta keskuksesta.

Liikkumistutkimuksen (2018) mukaan 
kulkutapajakaumissa oli tapahtunut muutoksia 
vuosien 2012 ja 2018 välillä:
- kävely 23% -> 26%
- pyöräily 8% -> 9%
- joukkoliikenne 20% -> 18%
- henkilöauto 46%
- kestävät kulkutavat yhteensä 51% -> 53%

Kokonaismatka-aika pyöräillen (nopea) 
lähtöpisteestä nopeimmin saavutettavaan 
keskukseen; matka-aikaan lisätty 1 minuutti, 
joka kuluu pyörän avaamiseen ja lukitsemiseen 
matkan alussa ja lopussa. Nopean pyöräilyn 
vertailuarvo on 19 km/h.

Lähes 70 % espoolaisista asuu alle 10 
minuutin pyöräilymatkan päässä nopeimmin 
saavutettavasta keskuksesta.

Liikkumistutkimus on Helsingin seudun 
kuntien ja Helsingin seudun liikenne 
-kuntayhtymän (HSL) tekemä tutkimus, jolla 
selvitetään Helsingin seudun asukkaiden 
liikkumistottumuksia. Liikkumistutkimus ei ole 
joukkoliikennetutkimus, vaan tietoa kerätään 
kaikista kulkutavoista. Helsingin seudulla 
tavoitteena on edistää kestäviä kulkutapoja: 
joukkoliikennettä sekä kävelyä ja pyöräilyä.

Nopeimmin

saavutettavan

keskuksen rajaus
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TAATA TURVALLISET JA KESTÄVÄT KAUPUNGIT SEKÄ 
ASUINYHDYSKUNNAT

Kuntapalvelujen laatu 2019 -tutkimuksen mukaan espoolaiset 
ovat pääosin tyytyväisiä asuinympäristöönsä ja sen 
turvallisuuteen. 

Espoo-tarinassa nostetaan esiin, että kaupungistuminen ja kasvu 
tuovat mukanaan myös haasteita. Turvallinen ja kohtuuhintainen 
asuminen sekä kestävät ja toimivat liikennejärjestelmät ovat 
kaupunkilaisille tärkeitä. Nopea väestönkasvu, ikärakenteen 
vanheneminen ja samanaikainen lasten määrän sekä 
vieraskielisen väestön kasvu lisäävät palvelutarpeita ja 
haastavat palvelutuotannon. Kasvavassa kaupungissa on 
myös kaupunkirakenteen tiivistämiseen ja asuntotuotannon 
varmistamiseen sekä suuriin investointitarpeisiin liittyviä 
haasteita. Sosiaalisia haasteita ovat esimerkiksi yksinäisyys, 
syrjäytyminen ja segregaatiokehitys.  

Asunnottomuuden vähentäminen on ollut Suomessa tavoitteena 
viimeisen 30 vuoden ajan. Suomi on ainoa EU-maa, jossa 
asunnottomuutta kokevien määrä laskee. Valtio, vapaaehtoiset, 
kunnat ja kansalaisjärjestöt ovat tehneet 1980-luvulta lähtien 
määrätietoisesti töitä asunnottomuuden vähentämiseksi. 

Niiden osuus, jotka ovat erittäin tai melko tyytyväisiä nykyiseen asuinalueeseensa, % 
Niiden osuus, joiden mukaan asuinalueen turvallisuus on hoidettu asuinkunnassa hyvin (kantaa ottaneista), % 
Niiden osuus, joiden mukaan asuinalueella on turvattomuutta herättäviä paikkoja, % 
Niiden osuus, joiden mukaan muualla Espoossa on turvattomuutta herättäviä paikkoja, % 
Omalla asuinalueellaan väkivaltaa tai väkivallalla uhkailua kohdanneiden osuus, %

ASUINYMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS
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2017 2019

AHTAASTI ASUVIEN ASUNTOKUNTIEN OSUUS ASUNTOKUNNISTA, % 

Asunnottomuus kärjistyy aina yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
kriisien yhteydessä. Pahimmillaan asunnoton joutuu viettämään 
yönsä kadulla, mutta moni asuu tilapäisesti sukulaisten 
tai tuttavien luona. Siksi he eivät välttämättä edes näy 
asunnottomuustilastoissa.

Espoossa on 1,6 asunnotonta 1 000 asukasta kohti. Helsingissä 
luku on 2,6, Turussa 2,2 ja Tampereella 1,4. Noin puolet Suomen 
asunnottomista asuu pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, 
Vantaa ja Kauniainen).

Espoossa on yli 140 000 asuntoa, joista 60 % on kerrostaloissa. 
53 300 asuntoa on omakotitaloissa. Espoon asuntokannasta 
yli puolet on omistusasuntoja ja vuokra-asuntoja on kolmasosa. 
Espoossa on eri alueilla valmiita ja rakenteilla olevia 
asumioikeusasuntoja noin 6 100.  Väestönkasvun edellytysten ja 
talouden turvaamiseksi uusia asuntoja tarvitaan vuosittain  
3 000.

Espoossa asunnoista 1,6 % on puutteellisesti varustettuja eli 
asunnosta puuttuu peseytymistilat ja/tai keskuslämmitys (tai 
sähkölämmitys). Koko maassa puutteellisesti varustettujen 
asuntojen osuus on 8,1 %. 

Aikuiset yhteensä

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIERRÄTYSKESKUKSEN ESPOON MYYMÄLÖISSÄ MYYDYT JA 
ILMAISEKSI ANNETUT TUOTTEET (KPL)

VARMISTAA KULUTUS- JA TUOTANTOTAPOJEN 
KESTÄVYYS

MUOVIPAKKAUSTEN KULJETUSSOPIMUKSET 
ESPOOSSA

Sopimukset

854

1638

2744

Muovinkeräys aloitettiin pilottikiinteistöillä 21.3.2016. 
Syyskuusta 2017 lähtien on kaikkien halukkaiden 
kiinteistöjen ollut mahdollista liittyä muovipakkausten 
keräykseen. Muovipakkausten kerääminen on ollut 
kiinteistöille vapaaehtoista. Jätehuoltomääräysten 
mukaan vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja 
kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen 
kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa.
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TOIMIA KIIREELLISESTI ILMASTONMUUTOSTA JA SEN 
VAIKUTUKSIA VASTAAN

Kaukolämpö 

Öljylämmitys

Sähkölämmitys 

Kulutussähkö

Liikenne

Teollisuus & Työkoneet

Jätteiden käsittely 
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KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ESPOOSSA ASUKASTA KOHDEN, TONNIA CO2 -EKV 

KAUKOLÄMMÖN TUOTANTOTAPAOSUUDET VUOSINA 1990-2018

Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Espoon asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2018 
noin 3,9 tonnia. Päästöjä syntyy Espoossa eniten kaukolämmön tuotannosta, liikenteestä ja sähkönkulutuksesta. 
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TOIMIA KIIREELLISESTI ILMASTONMUUTOSTA JA SEN 
VAIKUTUKSIA VASTAAN

SOSIAALINEN HAAVOITTUVUUS HELTEILLE PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Sosiaalinen haavoittuvuus 
ilmastoilmiölle, kuten tulville 
ja helteille, on herkkyyden, 
voimistuneen altistumisen ja 
sopeutumiskyvyn yhdistelmä. 
Herkkyys viittaa henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin kuten ikään ja 
terveyteen. Sopeutumiskyky kuvaa 
ihmisten kykyä varautua ennalta, 
selvitä vaaratilanteen aikana 
ja korjata vahingot ja palautua 
tilanteesta kuten tulvasta tai 
helleaallosta. Sopeutumiskyky 
määrittyy pitkälti ihmisen 
sosiaalisen ja taloudellisen 
tilanteen perusteella. Voimistunut 
altistuminen kuvaa fyysisen 
ympäristön ominaisuuksia, kuten 
esimerkiksi asumismuotoa ja vettä 
läpäisevien pintojen osuutta ja 
viheralueiden määrää ja laatua 
asuinympäristössä.

Lähde: www.hsy.fi

25 °C LÄMPÖTILAN YLITTÄVIEN PÄIVIEN MÄÄRÄ

Ilmaston muuttuessa 
pitkät helleaallot tulevat 
yleisimmiksi. Äärimmäiset 
lämpötilat voivat 
aiheuttaa terveisriskejä 
erityisesti vanhuksille 
ja kroonisesti sairaille. 
Hellepäivien määrä toimii 
yhtenä ilmastomuutoksen 
mittarina. Se kuvaa sekä 
hellejaksojen kehittymistä 
että sopeutumistarvetta.
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SÄILYTTÄÄ MERET JA MERTEN TARJOAMAT 
LUONNONVARAT SEKÄ EDISTÄÄ NIIDEN KESTÄVÄÄ 
KÄYTTÖÄ

VEDENALAINEN ELÄMÄ -TAVOITTEEN INDIKAATTORI 

Lähde: Espoon 
kaupunki, SYKE ja 
MML

Erinomainen

Hyvä

Tyydyttävä

Välttävä

Huono

Ei luokittelua

VEDENALAINEN ELÄMÄ - ESPOO
 
Espoon pinta-ala on 528 km2 ja 
vettä alasta on melkein puolet 
eli 216 km2. Loppu pinta-ala (312 
km2) koostuu metsistä, pelloista ja 
tiiviistäkin asutuksesta. Espoolle 
on tärkeä suojella vesistöjään niin 
merta, järviä kuin pieniä virtavesiä ja 
lampia.

Espoossa ympäristön muuttuminen 
luo vesistöille uhkia, joista 
suurimmat ovat haitallisten aineiden 
ja ravinnekuormituksen kasvaminen 
sekä eliöiden elinalueiden 
laadun ja määrän väheneminen. 
Vesiympäristön monimuotoisuuden 
säilymisen ja ennallistamisen eteen 
on tehtävä paljon töitä, koska 
ihminen muokkaa ympäristöä yhä 
kiihtyvällä nopeudella.

MERI JA SAARISTO

Espoo on merellinen kaupunki – merialuetta on 158 km2, 
merenrantaa 58 km ja saaria 165. Merenrannat vaihtelevat 
silokallioista kivikkorantoihin sekä muutamiin hiekkarantoihin. 
Rehevintä meriluonto on rantaluhdilla ja tulvametsissä sekä 
matalissa lahdissa.

Merenrantaniityt ja luonnonmukaiset hiekkarannat ovat 
harvinaisia, joten niitä suojellaan luonnonsuojelulailla. Lisäksi 
Espoon karuilla ulkosaarilla on useita lintujen pesimäajaksi 
rauhoitettuja luotoja, joilla merilinnut pesivät rauhassa. 

JÄRVET

Espoolla on pääkaupungin kunnista eniten vesistöjä, ja sen 95 
järveä ja lukuisat lammet tarjoavat monenlaisia makean veden 
elinympäristöjä. Pohjois-Espoossa Nuuksion järviylänköä kirjovat 
monet kirkkaat järvet sekä tummavetiset suolammet. Espoon 
eteläisin järvi taas sijaitsee Pentalan saaressa.

VIRTAVEDET

Jyrkkäpiirteisestä maastosta johtuen Espoo on poikkeuksellisen 
runsasjärvinen ja sen pohjois- ja länsiosissa on yksittäisiä pieniä 
järvialtaita hyvinkin paljon. Tämä on synnyttänyt Espooseen 
runsaan virtavesien verkoston, jonka purot ja joet virtaavat 
vaihtelevan metsä- ja suoluonnon, avomaan luontotyyppien, 
viljelymaiden ja asutuksen lomassa.

LÄHTEET

Espoon hienoimpia lähdekokonaisuuksia on Pyykorven lähteikkö, 
joka sijaitsee Nuuksion kansallispuistossa aivan pohjoisimmassa 
Espoossa. Siihen kuuluu Pyykorvenojan laaksopainanteessa 
sijaitseva sadan metrin pituinen lähdehetteikkö, jossa on 
isot kasvustot harvinaisia lähdekasveja, sekä kalliorinteen 
korpinotkelmassa sijaitseva hetteikkölähde, siitä lähtevä puro 
sekä useita pieniä lähteikköisiä rinnepuroja.
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SUOJELLA MAAEKOSYSTEEMEJÄ, PALAUTTAA NIITÄ ENNALLEEN 
JA EDISTÄÄ NIIDEN KESTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ; EDISTÄÄ METSIEN 
KESTÄVÄÄ KÄYTTÖÄ; TAISTELLA AAVIKOITUMISTA VASTAAN; 
PYSÄYTTÄÄ MAAPERÄN KÖYHTYMINEN JA LUONNON 
MONIMUOTOISUUDEN HÄVIÄMINEN

SUOJELLUT ALUEET ESPOOSSA

PUUSTON KASVU

Luonnonsuojelulailla suojeltujen 
alueiden pinta-ala on Espoossa 
yhteensä noin 3800 ha, joka on 
noin 12,2 % Espoon maapinta-
alasta ja noin 7,2 % kokonaispinta-
alasta. Nuuksion kansallispuisto 
kattaa noin 52 % Espoon 
suojelluista alueista.

Luonnon monimuotoisuuden 
säilyttämiseksi Espoossa 
huolehditaan ekologisista 
yhteyksistä, luonnonsuojelualueista 
ja lajistosta. Hyvinvoinnin kannalta 
myös lähiluonto on tärkeä.

Ohessa Espoon suojeltujen 
alueiden kertyminen eri vuosiin 
mennessä (kuvaajan ”Espoossa 
on suojeltu laajoja luontoalueita 
1990-luvulta alkaen” data)

Espoon maapinta-alasta 55 % 
on metsää. Jykevät puut sitovat 
hiiltä ja tarjoavat elinympäristön 
monille uhanalaisille lajeille. Puuston 
lajikirjo sekä ikärakenne vaikuttavat 
myös merkittävästi muiden lajien 
monimuotoisuuteen. 

Indikaattori esittää metsäalueiden 
puuston kokonaistilavuuden 
hehtaaria kohden. Puuston kasvua 
suhteessa metsäpinta-alaan voi 
tarkastella vuosittaisia arvoja 
vertaamalla.

Lähde: Luonnonvarakeskus, 
Kuntatilastot mvmi8-2017. 
Indikaattori esittää puuston 
kokonaistilavuuden metsä- ja 
kitumailla. 
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EDISTÄÄ RAUHANOMAISIA YHTEISKUNTIA JA 
TAATA KAIKILLE PÄÄSY OIKEUSPALVELUIDEN 
PARIIN; RAKENTAA TEHOKKAITA JA VASTUULLISIA 
INSTITUUTIOITA KAIKILLA TASOILLA

Espoon kaupungin hallinnollinen organisaatio muodostuu 
konsernihallinnosta ja kolmesta toimialasta: sosiaali- 
ja terveystoimesta, sivistystoimesta ja teknisestä ja 
ympäristötoimesta. Näitä ohjaa ja valvoo luottamuselimistä 
koostuva päätöksenteko-organisaatio: valtuusto, 
kaupunginhallitus sekä lautakunnat ja johtokunnat.

Espoon kaupungilla on noin 14 500 työntekijää. Kunta-
alalla Suomessa työskentelee noin 422 000 henkilöä 
(10/2019, ei sisällä palkattomalla virkavapaalla olevia tai 
sivutoimisia tuntiopettajia).

Vakinaisia, % 
Naisten osuus, %  
Keski-ikä (vuotta) 
Keskimäärin Espoon kaupungilla (vuotta) 
Ylempi korkeakoulutaso, % 
Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden 
osuus, %

2019 
80,9 
79,7 
44,5 
10,0 
29,7 
6,5

2018 
81,0 
79,8 
44,5  
10,1 

29,6 
6,2

Luottamus poliittisiin ja yhteiskunnallisiin 
järjestelmiin on keskeinen osa toimivaa 
demokratiaa. Kansalaisten luottamus lisää 
äänestysaktiivisuutta ja antaa poliittisille puolueille 
niiden tarvitseman mandaatin tehdä päätöksiä, 
jotka ovat yhteiskunnallisesti hyväksyttyjä. 
Kunnat ovat yksi tärkeimmistä demokraattisen 
osallistumisen areenoista (ks. Kuntalaki 410/2015, 
osa 2).

Osallisuuden kokemukset vaikuttavat 
myös nuorten elämään tyytyväisyyteen ja 
koulunkäynnistä pitämiseen. Vuoden 2019 
kouluterveyskyselyn mukaan kokemus luokka- ja 
kouluyhteisöön kuulumisesta on heikentynyt, 
mutta keskusteluyhteys vanhempiin on parantunut. 
Lisäksi espoolaiset nuoret kokevat, että heihin 
luotetaan. Suurin osa myös kokee kuuluvansa 
tärkeään yhteisöön, pystyvänsä vaikuttamaan 
oman elämänsä kulkuun ja saavansa apua 
tarvittaessa.
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Tekninen ja 
ympäristötoimi

Konsernihallinto

Sosiaali- ja 
terveys- 
toimi

Länsi-Uudenmaan 
pelastuslaitos 

Sivistystoimi

TUKEA VAHVEMMIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
TOIMEENPANOA JA GLOBAALIA KUMPPANUUTTA

LAAJAN ASUINKUNTAINDEKSIN KEHITYS ESPOOSSA 2008-2019

Espoon kaupungin kehittämistarpeet vastaavat pitkälti 
muiden eurooppalaisten ja globaalien kaupunkien 
kehittämistarpeita. Verkottuminen muiden kaupunkien 
kanssa Suomessa, Euroopassa ja globaalisti onkin 
tärketää. Tämän lisäksi Espoon kaupunki tekee aktiivisesti 
yhteistyötä esimerkiksi paikallisten ja globaalien 
yritysten kanssa, yliopistojen, korkeakoulujen ja muiden 
oppilaitosten kanssa sekä tutkimuslaitosten kanssa. 
Verkostot mahdollistavat oppimisen ja tiedonvaihdon 
kaupunkien ja eri toimijoiden välillä, mikä puolestaan 
mahdollistaa uusien kumppanuuksien syntymisen ja 
esimerkiksi edunvalvonnan EU-tasolla. Näiden verkostojen 
kautta Espoo voi myös markkinoida kaupungista löytyvää 
osaamista.

Virkeä projektitoiminta tukee Espoo-tarinan tavoitteiden 
toteuttamista. Myös palvelukehittäminen perustuu 
Espoossa pitkälti kokeiluihin ja yhteiskehittämiseen. 
Kaupunkilaisten ja ammattilaisten välinen yhteistyö 
on julkisella sektorilla tärkeää palvelujen laadun 
kehittämisessä ja toisaalta kuntalaisten osallisuuden 
mahdollistamiseksi. Espoossa kaupunki kutsuu kuntalaiset, 
järjestöt, yritykset ja yhteistyökumppanit parantamaan 
olemassa olevia ja kehittämään yhdessä uudenlaisia 
palveluita. Espoolaiset ovat myös aktiivisia toimijoita 
kolmannella sektorilla ja vapaaehtoistyössä, mikä tukee 
kaupunkilaisten hyvinvointia. Espoo haluaakin olla 
edelläkävijä kuntapalveluiden kehittämisessä. Jatkuvasti 
muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin on hyvä vastata 
laaja-alaisen yhteistyön avulla.

Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus selvittää espoolaisten 
mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja käsityksiä 
omasta hyvinvoinnistaan. Kyselyä toteutetaan myös 
useissa muissa suomalaisissa kaupungeissa. Tutkimus 
tarjoaa mahdollisuuden seurata palvelutyytyväisyyttä ja 
sen kehitystä.

Vuonna 2019 tyytyväisyyttä asuinkuntaan mittaavat 
suppea ja laaja asuinkuntaindeksi ovat korkeammalla kuin 
kertaakaan aikaisemmin Espoossa ja kaupungin sisällä 
alueiden väliset erot olivat entisestään tasoittuneet. 
Espoolaiset olivat tyytyväisempiä palveluihinsa kuin 
vertailukuntien (Helsinki, Lahti, Oulu, Turku ja Vantaa) 
asukkaat. Laajan asuinkuntaindeksin kehitystä on seurattu 
Espoossa vuodesta 2001 ja suppean asuinkuntaindeksin 
(13 asiaa) kehitystä on seurattu vuodesta 1983.

Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona niistä 54 
asiasta, jotka oli esitetty samalla tavalla vuodesta 2001. 
Arvioitavat asiat liittyvät esimerkiksi infrastruktuuriin, 
sosiaali- ja terveyspalveluihin, sivistyspalveluihin, 
asumiseen, turvallisuuteen, osallisuuteen ja ympäristöön. 
Indeksiä laskettaessa vastauksista on poistettu ”en 
osaa sanoa” vastaukset. Indeksin arvo on skaalattu 
asteikolle 1–5, jossa arvo 1 kuvaa kaikkein negatiivisinta 
suhtautumista, arvo 3 neutraalia suhtautumista ja 
arvo 5 myönteisintä suhtautumista. Peruskoulu ja 
terveyskeskuksen lääkäripalvelut saavat laskettaessa 
painokertoimen 5, sairaalapalvelut, hammaslääkäripalvelut 
ja varhaiskasvatus painokertoimen 3 ja kaikki muut 
palvelut painokertoimen 1. 
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Espoossa Agenda 2030 ja SDGt on määritelty keskinäisriippuvaiseksi, ilmiöpohjaiseksi ja 
jakamattomaksi kokonaisuudeksi. Niillä on itseisarvo ja niiden saavuttaminen on Agenda 
2030 toimintaohjelman keskiössä. Samalla ne ovat viitekehys, jota voidaan hyödyntää 
kokonaisvaltaisen kestävän kehityksen haasteiden hahmottamiseen ja määrittämiseen. 
Ne ovat myös mittaristo, jossa 17 päätavoitteen alatavoitteita ja indikaattoreita voidaan 
hyödyntää sekä määrälliseen että laadulliseen arviointiin kaupungin kehittymisestä. 
Agenda 2030 julistus ja SDGt ovat myös sanasto ja kestävän kehityksen kieli, jota 
voidaan käyttää vuorovaikutukseen, yhteiskehittämiseen ja kestävän kehityksen 
viestintään paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Olennaista on että 
kaupunkitasolla tavoitteet suunnataan niin, että niillä voidaan hahmottaa, kehittää ja 
viestiä kaupunkien kestävää kehitystä kaupungin tarpeesta lähtien. 

Espoossa VLR päätettiin toteuttaa ilmiöpohjaisesti yllä mainituista 
syistä. Ilmiöt ja projektit tunnistettiin pääosin kaupungin 
organisaation, käytännössä tulosyksikköjen, konsernin yhteisöjen 
ja kumppaneiden sisäisen työskentelyn tuloksena. Taustalla vaikutti 
myös pyrkimys toteuttaa VLR Espoon kaupungin toimintamallin 
mukaan, jonka perusta on kokeileva yhteiskehittäminen. 

Ilmiöpohjaisuus tekee joidenkin tunnuslukujen vertaamisen 
hankalammaksi mutta antaa rikkaamman kuvan kaupungin 
persoonasta. Se vastaa kysymykseen “mitä”, mutta myös 
kysymykseen “miten”, kun tunnuslukuihin perustuva VLR vastaa 
vain kysymykseen “mitä”. Vertailtavuuden ja yhteismitallisuuden 
saavuttamiseksi Espoon VLRssa on myös tunnuslukuosio, jossa 
katsotaan kaupungin tunnuslukuja suhteessa jokaiseen SDGn 
yksittäin. Espoon VLRn ydin tai sen pääsisältö on kuitenkin kaupungin 
oman organisaation ja kumppaneiden tuottamat artikkelit, joissa 
käydään läpi Espoo-tarinan ja kestävän kehityksen kannalta keskeiset 
ilmiöt ja projektit. 

VLRn idea on arvioida kaupunkitasoista kestävän kehityksen ja 
Agenda 2030:n työn etenemistä ja kommunikoida siitä. Sen lisäksi 
VLR voi prosessina lisätä ymmärrystä kaupungista itsestään. 
Jälkimmäinen oli myös VLR-työn johtoajatus Espoossa. Keskittämällä 
energian osallistuvaan prosessiin, jossa syväluodataan kaupungin 
ilmiöitä ja niiden tekijöitä, saatiin kokonaiskuva kaupungista 
Agenda 2030:n työn viitekehyksessä. Uskomme, että ymmärrys 
kaupungista itsestään luo paremman lähtökohdan myös yhteistyölle 
niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tämä perustuu 
päätelmään siitä, että vaikka kaksi kaupunkia olisi tunnusluvuiltaan 
samanlaisia, on aina kyseessä kaksi erilaista kulttuuria ja 
“persoonaa”. Tämän hahmottaminen, arviointi ja viestiminen on 
arvokasta niin kaupungille itselleen kuin myös kumppaneille. Näin 
kaupunki voi arvioida ja viestiä haasteitaan, mahdollisuuksiaan, 
unelmiaan ja visioitaan. 

TULOKSET & JOHTOPÄÄTÖKSET 

Espoossa halusimme VLR-prosessin, joka:

On osallistuva, läpinäkyvä ja perusteellinen prosessi

On ratkaisukeskeinen, faktoihin ja konkretiaan perustuva

Kertoo, mikä ilmiöissä ja projekteissa on onnistunut hyvin, 
mutta sisältää myös kritiikin ja haasteet

Toimii nykytila-analyysinä, joka edistää tulevaisuuden SDGn 
saavuttamista 

Mahdollistaa kokonaisvaltaisen, ratkaisukeskeisen, kattavan, 
läpinäkyvän ja perusteellisen arviointiprosessin  

Osallistaa kaupungin organisaation ja kumppanit SDG-työhön 
arjessa

Sisältää ulkopuolinen asiantuntijatahon, jotta arviointiprosessi 
olisi mahdollisimman kattava, puolueeton ja neutraali 

Mahdollistaa, että arviointiprosessi ja arvio itsessään lisäävät 
Agenda 2030:n ja SDGn osaamista kaupungin organisaatiossa 

Edistää Espoo-tarinan toteuttamista ja arviointia sekä auttaa 
löytämään mahdollisia kehityskohteita

Vahvistaa kaupunkien yhteistyötä kestävän kehityksen saralla 
alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti

Toimii yhtenä tärkeimmistä dokumenteista viestiessä Agenda 
2030- ja SDG-implementaatiosta Espoossa
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TULOKSET

Espoon VLR2020 on kaupungin, kaupungin organisaation ja 
kumppaniensa näköinen raportti, jonka tehtävä on esittää 
ja arvioida kaupungin keskeiset ilmiöt, projektit ja toiminnot 
suhteessa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) Agenda 2030 
-toimenpideohjelmaan ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen.

VLR-raportin kolme päätulosta ovat: 

1. Espoon on vakavissaan pyrkimyksessään olla “Euroopan kestävin 
kaupunki” ja yksi YK:n edelläkävijäkaupungeista vuonna 2025. 
Tämä konkretisoituu kaikessa työssä Espoon kaupungin arjessa. 
VLRssa tämä arki näkyy osioissa: Ketään ei jätetä, Tehdään 
yhdessä ja Kestävä kaupunkiympäristö. Näissä osioissa tehdään 
näkyväksi taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti 
Kestävä Espoo ja miten se suhteutuu YK:n Agenda 2030 SDGn. 
Artikkelien sisällön pääosa on kaupungin toimialojen tuottamaa 
eli sivistystoimen, tekninen ja ympäristötoimen, sosiaali- ja 
terveystoimen ja konsernihallinnon, sekä kaupungin läheisten 
yhteistyökumppanien.
 
2. Kansallisen tason kestävän kehityksen suunnittelu ja politiikka ovat 
tärkeitä kestävän kehityksen mahdollistaja mutta käytännön tasolla 
kaupungit vastaavat kestävän kehityksen konkreettisista teoista. 
Espoon kaupunki on erinomainen esimerkki tästä. Espoon VLRn 
tuloksissa näkyvät kaikki 17 SDGtä. Niistä SDG 11 on useiten mainittu. 
Sen jälkeen tulevat määrällisessä järjestyksessä SDG 3, SDG 7, SDG 4 
ja SDG 9. 

3. SDG 4, SDG 9 ja SDG 13 ovat olleet ja ovat edelleen Espoon pää-
SDGt. SDGt ovat jakamaton ja ristiinkytketty kokonaisuus. Painopiste-
SDGt mahdollistavat mielekkään tavan tarkastella kokonaisuutta. 
Toimintaa voidaan myös ohjata näiden keihäänkärkitavoitteiden 
kautta. Erityisesti SDG 13, “Ilmastoteot” on esimerkki tavoitteesta,  
joka on linkittynyt lähes kaikkiin muihin tavoitteisiin. Kokonaisuus 
ratkaisee mutta keskittyminen tiettyihin tavoitteisiin konkretisoi ja 
ohjaa toimintaa. Espoossa nämä SDGt ovat SDG 4, SDG 9 ja SDG 13.

PERUSTEELLINEN ARVIOINTIPROSESSI JA 
KÄDENJÄLKISYMBOLIT

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttö arviointiprosessissa oli hyvä asia. 
Tekniikan tohtori Suvi Monni toimi asiantuntijana sekä arvioinnin 
menetelmä- että sisältöprosessien suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. 
Hän pystyi tuomaan sekä arviointimittareihin että arviointiprosessiin 
korkeatasoista ja ammattimaista ulkopuolisen asiantuntijan apua. 
Espoon VLRssa on kaksi uutta arviointisymbolia: Tulevaisuus- ja 
skaalautumispotentiaalisymbolit. Ne kuvastavat Espoon pyrkimystä 
olla edelläkävijäkaupunki. Kaikki artikkelit arvioitiin myös näiden 
mittareiden kautta. Kaikkinensa jokaisessa artikkelissa arvioitiin: 

1. SDG-relevanssi: 1 pääSDG ja 1-4 tukevaa SDGtä 
 (visualisoitu raporttiin)
2. Tulevaisuuspotentiaali: ikoni (näkyy jos valittu)
3. Kädenjälki- ja CO2 kädenjälkipotentiaali: ikoni  
 (näkyy jos valittu) 

Potentiaalisymbolit ovat käyty tarkemmin läpi Menetelmät-osiossa. 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Kaupunki on ajassa muuttuva ja asukkaidensa näköinen 
kokonaisuus. Määritelmiä kaupungille on varmasti yhtä monta 
kuin on ihmisiä määrityksiä tekemässä. Tämän ajan muotisana 
kompleksi kuvaa kaupunkia hyvin. Kompleksi tai ei, toimiakseen 
kaupunki tarvitsee asukkaiden oman aktiivisuuden lisäksi toimivan 
hallinto-organisaation. Espoon tapauksessa jälkimmäinen 
tarkoittaa kumppanuusajattelua, jossa asukkaiden tahtoa ja 
kaupungin tulevaisuutta toteutetaan yhdessä asukkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Se muuttaa tahdon toiminnaksi. Niin 
myös tämän vapaaehtoisen kaupunkitasoisen arvioraportin (VLR) 
kohdalla. 

Espoon VLR2020 -prosessi oli innostava, haastava, jännittävä, 
erittäin vaativa ja samalla erittäin palkitseva matka. Valitsimme 
ilmiöpohjaisen ja osallistavan lähestymistavan, koska se vastasi 
parhaiten kaupunkimme tarpeeseen. Halusimme ehdottamasti, että 
se on samalla vuorovaikuttava ja yhteistyötä lisäävä. Perusteluna oli, 
että ymmärtämällä paremmin omaa kaupunkiamme, ymmärrämme 
paremmin myös muita. 

Sisältö on toimialojen, konsernihallinnon ja kumppanien tuottama. 
Toimituksella ei ollut mitään mahdollisuutta nähdä materiaalia 
etukäteen. Tällaisen prosessin mahdollistaminen on kaupungin 
johdolta erittäin rohkea päätös. Varsinkin, kun toimeksiantona 
asiantuntijoille oli, että kritiikin pitää näkyä. Noin 100 artikkelia on 
lopulta se sisältö, joka valikoitui arviointiin ja päätyi raporttiin. Se on 
noin 7,5 % kaikista niistä projekteista, jotka käytiin läpi. Artikkelien 
tai projektien määrä on toissijaista verrattuna siihen, kuinka vakavasti 

ja ammattitaidolla kirjoittajat suhtautuivat kirjoitusprosessiin. Se oli 
valtava voiman osoitus siitä, mitä yhdessä tekemällä voi saavuttaa. 
Kun artikkeleita alkoi tulla toimitukseen, oli selvää, että raportista 
tulee koko kaupungin kattava. 

Toimitus koostui viiden eri yksikön ihmisistä. Pyrimme kaiken 
taitomme mukaan vastamaan asiantuntijoiden sitoutuneisuuteen ja 
kävimme läpi aineistoa uudestaan ja uudestaan. Tämä iteratiivinen 
toimitus- ja arviointiprosessi on Espoon VLRn ydin: 1) laadukas ja 
ammattitaitoinen kaupungin asiantuntijoiden tuottama sisältö, 
2) toimituksen sitoutuminen tuottaa siitä yhteismitallinen sisältö 
tekemättä yhtään ylimääräistä kompromissia ja 3) arviointitiimin 
arviointiprosessi, joka olisi läpinäkyvä, yhteismitallinen ja 
perusteellinen jokaisen artikkelin kohdalla. Nämä vaiheet edustavat 
arvion ja raportin sydäntä ja sielua.

Seuraavaksi tavoitteena on tuoda SDG-työ lähemmäs kaupungin 
arkea ja tulevaa Espoo-tarinaa kaudelle 2021-2025. Espoo-tarina on 
enemmän kuin pelkkä strategia. Se on yhteinen työnäkymä ja meitä 
yhdistävä tunnetason tarina. Jos Agenda 2030 ja SDGt voivat tukea 
sitä prosessia, on Espoo taas lähempänä tavoitettaan olla pysyvästi 
Euroopan kestävin kaupunki. YK:n edelläkävijyyskaupunkitavoite on 
myös asetettu vuodelle 2025. Matka sitä kohti voi nyt jatkua.

Lisätietoa: ville.taajamaa@espoo.fi

MM

LÄNSIVÄYLÄ • VÄSTERLEDEN

TURUNVÄYLÄ • ÅBOLEDEN

K
E

H
Ä

 I
 •

 R
IN

G
 I

K
E

H
Ä

 I
I 

• 
R

IN
G

 I
I

K
E

H
Ä

 I
II

 •
 R

IN
G

 I
II

KAUKLAHTI

KÖKLAX

KALAJÄRVI

TAPIOLA

HAGALUND

MATINKYLÄ-OLARI

MATTBY-OLARS

ESPOONLAHTI

ESBOVIKEN

ESPOON KESKUS

ESBO CENTRUM

LEPPÄVAARA

ALBERGA

234 235JOHTOPÄÄTÖKSET JOHTOPÄÄTÖKSET



VAPAAEHTOINEN KAUPUNKITASOINEN ARVIOINTI 
YK:N AGENDA 2030 -JULISTUKSEN TOIMEENPANO 
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