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Kestävä Espoo-ohjelman pöytäkirja 14.12.2021 

Ohjausryhmä hyväksyi ohjelman hyötytavoitteet. Ohjausryhmälle esiteltiin kestävän kehityksen 

osaamiskeskuksen työtä ja käynnissä olevia projekteja ohjelmavalmistelun lähtötilanteen 

selkeyttämiseksi sekä hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartan valmistelun suunnitelma. Lisäksi käytiin 

läpi ajankohtaisia rahoitus- ja viestintäasioita.  

 

Aika ti 14.12.2021 klo 16.00–18.30 

Paikka etätoteutus (Microsoft Teams) 

Osallistujat Ohjausryhmän jäsenet:  

  

Luottamushenkilöt:  

Meri Löyttyniemi (pj), (Vihr.) 

Markku Markkula (vpj), (Kok.)  

Adwoa Brewu (KD)  

Nina Siivola (RKP)  

Mikko Björklund (Liik.)   

Martti Hellström (SDP) (saapui klo 16.26) 

Mervi Syväranta (PS) (saapui klo 16.34) 

Kari Uotila (Vas.) 

Sofia Tuisku (Kesk.) 

  

Kasperi Manninen (Nuva) 

  

Viranhaltijat:  

Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja  

Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja  

Maria Jyrkkä, konserniohjauksen kehittämisjohtaja  

Harri Paananen, elinkeinojohtaja  

Maarit Viik-Kajander, erityissuunnittelija 

Ari Erkinharju, hankintakeskuksen johtaja (saapui klo 16.07) 

Tapio Erma, toisen asteen koulutuksen johtaja  

Johanna Palomäki, suunnittelupäällikkö 

Tarja Söderman, ympäristöjohtaja 

Sari Lintunen, erityissuunnittelija 

 

Pysyvät asiantuntijat ja muut kutsutut:  

Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö  

Sanna Rönkkönen, kehittämispäällikkö 

Helena Kyrki, kestävän kehityksen päällikkö 

Tereza Dickson, koordinaattori 

Virpi Pakkala, viestintäpäällikkö  
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Suvi Jäntti, palvelukoordinaattori (siht.) 

Ville Taajamaa, projektipäällikkö 

Elina Wanne, kehittämispäällikkö 

Reetta Jänis, kehittämispäällikkö (poistui klo 17.29) 

Mari Päätalo, kehittämispäällikkö (poistui klo 17.36) 

Rosa Väisänen, erityisasiantuntija 

 

 

1 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.  

Ohjausryhmän kaikki jäsenet on nyt valittu. Viranhaltijajäsen Sari Lintunen 

(Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala) esittäytyi. 

2 Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja 

Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksesta 9.11.2021. 

3 Hyväksytään Kestävä Espoo -ohjelman hyötytavoitteet 

Pasi Laitala esitteli ohjelman hyötytavoitteet, jonka jälkeen käytiin keskustelu. 

Ohjausryhmä hyväksyi ohjelman hyötytavoitteet.  

Hyötytavoitteiden eteen tehtävä konkreettinen työ ja tavoitteiden mittaaminen tullaan 

kuvaamaan tarkemmin alkuvuodesta valmistuvassa ohjelmasuunnitelmassa. 

Valtuusto hyväksyy ohjelmien hyötytavoitteet 28.2.2022. 

4 Osaamiskeskuskokonaisuuden esittely 

Kestävän kehityksen osaamiskeskuksen asiantuntijat esittelivät osaamiskeskuksen 

työtä. Ohjausryhmä kävi keskustelua esitysten pohjalta. Keskusteltiin muun muassa 

kaupungin kestävän kehityksen osaamiskeskuksen projektitoimintaan painottuvan 

työotteen heikkouksista ja vahvuuksista. Yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden 

sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö tuo laajamittaista vaikuttavuutta. Tämän 

lisäksi tulee varmistaa, että kestävä kehitys saadaan sisälle kaikkeen kaupungin 

toimintaan ja arjen tekemiseen. 

Osaamiskeskuksen toimintaa tullaan esittelemään osissa eri kokouksien yhteydessä. 

Esittely metropolitiikan hiilineutraaliustyöstä siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

5 Hiilineutraali Espoo 2030 -tiekartan valmistelun aloitus 

Espoo-tarinan mukaan kaupungille laaditaan ilmastonmuutoksen torjunnan tiekartta, 

joka kuvaa Espoon kaupungin oman sekä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa 
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tehtävän yhteistyön hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Ohjelma kokoaa tiekartan, 

joka viitoittaa suunnan Espoon ilmastotyölle huomioiden kiertotalouden ja kestävän 

kehityksen eri ulottuvuudet. Tavoitteena on aloittaa tiekartan valmistelu vuoden 2022 

alkupuolella. Niina Nousjärvi esitteli ilmastotiekartan kokoamisen suunnitelman ja 

ohjausryhmä kävi keskustelun.  

Keskusteltiin muun muassa tarpeesta kasvattaa ymmärrystä ilmastoasioista 

esimerkiksi valtuustossa sekä kuulla asukkaita ja heidän esille tuomia haasteita 

ilmastotyön suhteen. Lisäksi valtuuston päätöksenteon osaksi ehdotettiin 

ilmastovaikutusten arviointia. Sovittiin, että jokaisessa ohryn kokouksessa kaupungin 

viranhaltijat esittelevät vuorollaan oman toimialansa/yksiköiden ilmasto- ja kestävän 

kehityksen työtä. 

6 Tulevat rahoitus- ja ohjelmahaut sekä saadut rahoitukset 

(tiedoksi)  

Pasi Laitala esitteli lyhyesti tulevat rahoitushaut ja saadut rahoitukset. 

A. Rahoitus kuntien osallistavalle kestävän kehityksen työlle  

Kestävän kehityksen tulevaisuuspaja (TUPA) -hanke sai rahoituksen 

ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman kokeiluhaussa, jossa etsittiin 

uudentyyppisiä ratkaisuja eri toimijoiden aktivoimiseksi ja sitouttamiseksi kestävän 

kehityksen työhön. Rahoitus 74 760 €, hankeaika 1.1.2022-31.5.2023. 

B. Climate-Neutral and Smart Cities EU-missio  

EU-missioon valitaan toteuttajiksi sata kaupunkia, jotka tavoittelevat 

ilmastoneutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja toimivat kokeilu- ja 

innovaatiokeskuksina, jotta kaikki Euroopan kaupungit voivat saavuttaa samat 

tavoitteet vuonna 2050. Kaupunkien haku käynnistyy marraskuussa. Missioon 

liittyvää TKI-rahoitusta kohdennetaan Horisontti Eurooppa -ohjelman kautta 350 milj. 

euroa vuosina 2021–23. Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat tehneet missioon 

liittyen yhteistä valmistelu- ja vaikuttamistyötä. 

C. Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset  

Hakemus jätetty hankkeeseen Kestävän liikenteen viestintä kohde- ja 

yhteiskehittäjäryhmien kanssa. Tarkoituksena on Kestävä Espoo -ohjelmatyön 

mukainen kestävien kulkumuotojen ja fossiilittomien käyttövoimien markkinointi sekä 

viestintä kaikille espoolaisille sekä kumppaniverkostollemme. Viestimme siitä, miten 

omilla valinnoilla voidaan liikenteen osalta saada aikaan vaikutusta Espoon liikenteen 

päästömäärään, jonka osuus on kolmannes Espoon hiilidioksidipäästöistä. Tarkoitus 

on löytää 2–4 kohde- ja yhteiskehittäjäryhmää, joiden kanssa yhteistyössä kehitetään 

kestävän liikenteen viestintää. Haettu tuki 41 400 €. Hankeaika helmi-joulukuu 2022. 

D. Uudenmaanliiton EAKR-haku 
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Keran toiminnallisen kehittämisen resursoimiseksi jätettiin Uudenmaanliitolle EAKR-

rahoitushakemus hankkeesta: Puhdas ja älykäs – yhteistyön Kera (01/2022-

02/2023). Noin 250k suuruisella hankkeella on tarkoitus jatkaa ja syventää Puhdas ja 

älykäs Kera -käynnistyshankkeen sisältöjä, jotta Kerasta syntyy kestävä ja 

kiertotalouteen perustuva alue. Yhteistyössä laajan kumppani- ja yritysverkoston 

kanssa kehitetään Keraan kestäviä ratkaisuja mm. energiaan, liikkumiseen ja 

rakentamiseen, vakiinnutetaan Keran toimintamalleja ja aluetta pilotointialustana 

sekä selvitään mahdollisuuksia tilojen väliaikaiskäytölle. 

E. Suomen kestävä kasvun ohjelma RRF 

Jätetään ehdotus ideakilpailuun Kestävää kasvua ja digitalisaatiota tukevat 

innovaatioinfrastruktuurit 15.12.21 testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöjen 

rakentamiseen ja kehittämiseen. Mukana Aalto, VTT ja Espoon kaupunki. 

Painotetaan vihreän siirtymän tavoitteita. Tuki 50 % tukikelpoisista kustannuksista. 

Jaossa 25 M€.   

Varsinainen haku aukeaa keväällä 2022. 

7 Viestintä ja tapahtumat (tiedoksi) 

Tereza Dickson esitteli viestinnän ajankohtaiset asiat. 

Viestinnän ajankohtaiset: 

• Vuoden viimeinen kestävän kehityksen sisäinen uutiskirje Espoon 

henkilöstölle on julkaistu ja löytyy tämän linkin takaa. Sieltä löytyvät 

ajankohtaiset asiat. Ensi vuodesta lähtien julkaisemme kumppaneille 

suunnatun (ulkoisen) uutiskirjeen. Molempia uutiskirjeitä julkaistaan 5–6 

kertaa vuodessa. Ohry on lisätty postituslistalle ja siitä löytyy kaikki työhömme 

liittyvät ajankohtaiset asiat. 

• Vuoden 2022 viestinnän vuosikello on lähes valmis. Siinä kuvataan kaikkien 

projektien ja osaamiskeskuksen tekemiseen liittyvät viestinnälliset ja 

osallistavat tapahtumat. Vuosi alkaa Meidän Espoo 20X0 kokonaisuudella. 

Vuosikello esitellään ohrylle ensi vuoden puolella. 

• Suunnitteilla yhteistyöviestintä ilmastoteemalla, jota toteutetaan yli 

organisaatiorajojen. Tämä tulossa osaksi ilmastotiekartan valmistelua. 

• Kansainvälinen tutkimus nostaa Espoon kestävyystyön onnistuneeksi 

esimerkiksi osallistavasta prosessista: uutinen aiheesta tämän linkin takaa  

 

8 Muut asiat 

Ei muita asioita. 

http://espoon-kaupunki-kestava-kehitys-lm.mail-eur.net/a/s/60687254-b9aac1061c29e6788f70f9fbfcb0693f/1087931
https://www.espoo.fi/20X0
https://www.espoo.fi/fi/uutiset/2021/12/kansainvalinen-tutkimus-nostaa-espoon-kestavyystyon-onnistuneeksi-esimerkiksi-osallistavasta
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9 Tulevat kokoukset 

• Ke 19.1.2022 klo 16.00 

• Ma 7.3.2022 klo 16.00 

• Ti 29.3.2022 klo 16.00 

• Ti 10.5.2022 klo 16.00 

• Ma 20.6.2022 klo 16.00 

 

10 Kokouksen päättäminen  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32. 


