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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Kokouksessa keskitytään erityisesti Urban Food -hankkeen tuloksiin sekä esitellään lähiympäristön
vaikuttamisen ja osallisuuden kehittämisen projekti.
PÖYTÄKIRJA
Aika: Ke 3.4.2019 klo 15.30-18.00
Paikka: Sosiaalidemokraatit (15), Espoonkatu 5, 1 krs, Valtuustotalo

Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr., (Risto Nevanlinna)
Elias Erämaja (vpj), kok., (Kirsi Åkerlund)
Ville Lehtola, kok., (Jaakko Rewell), saapui klo 15.52
Minna Aitola, sd., (Katja Sandelin), saapui klo 15.46
Riina Nevamäki, kesk., (Aili Pesonen)
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö
Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Anu Tuominen, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Lauri Hietanen, Nuorisovaltuuston edustaja
Pysyvät asiantuntijat ja muut kutsutut
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Elina Wanne, suunnittelija
Sanna Rönkkönen, suunnittelija
Helena Kyrki, projektipäällikkö
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj.
Niina Nousjärvi, suunnittelija
Lilli Linkola, Ethica Oy
Niko Riepponen, Espoon kaupunki

Esityslista
Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.34. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 11.3.2019 kokouksen pöytäkirja.
Urban Food -projektin tulokset (Lilli Linkola, Ethica Oy)
Projektissa on kehitetty pääkaupunkiseudulle toimivaa ja kasvavaa kaupunkiruoka-liiketoiminnan
ekosysteemi. Espoossa projekti keskittyi Keran alueen kehittämiseen. Tavoitteena oli tukea Keran
alueen kaupunkiruoka-liiketoiminnan ja alan pienyritysten toimijaverkoston kehittymistä sekä
edistää yritysten mahdollisuuksia sijoittua Kerassa tyhjeneviin tai tyhjillään oleviin toimitiloihin.
Projekti tukee Kestävä Espoo -ohjelman hyötytavoitetta “4. Vastuulliset espoolaiset” pienentäen
ruoantuotannon ympäristövaikutuksia, vahvistamalla lähituotantoa ja tukien kiertotalouden
mukaisten ratkaisujen kehittymistä.
Esitys työtilassa: https://extranet.espoo.fi/sites/Kestava-Espookehitysohjelma/Kokousaineistot/URBAN%20FOOD-tulokset.pptx
Ohjausryhmän käsittely:
Käytiin keskustelua esityksen pohjalta.
Lähiympäristön vaikuttamisen ja osallisuuden kehittämisen projektin esittely (Niko
Riepponen)
Kaupunkitekniikan keskuksen koordinoiman Lähiympäristön vaikuttamisen ja osallisuuden
kehittämisen projektissa on koottu yhteen toimijoita ja valittu kymmenen talkookokeilun konseptia,
joita kokeillaan vuoden 2019 aikana. Projektin tavoitteena on vahvistaa espoolaisten
mahdollisuuksia osallistua lähiympäristöstä huolehtimiseen.
Esitys työtilassa: https://extranet.espoo.fi/sites/Kestava-Espookehitysohjelma/Kokousaineistot/L%C3%A4hiymp%C3%A4rist%C3%B6%C3%B6n%20vaikuttamis
en%20ja%20osallisuuden%20kehitt%C3%A4minen_03042019(1).pdf
Ohjausryhmän käsittely:
Talkootoimintamallin kehittämisestä on tulossa opinnäytetyö Kestävä Espoo -ohjelmalle.
Käytiin keskustelua esityksen pohjalta.
Tiedoksi annettavat asiat
-

Raideliikenteen syöttöliikenteen kiinteähintainen kokeilu ei toteudu kevään aikana
Yritykset kestävien liikkumistapojen yhteistyöhön ovat Fortum, Tieto, Aaltoyliopistokiinteistöt, Lähi-Tapiola
6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa- ja Kieppi- hakemukset on jätetty
rahoitushakuun 29.3. Rahoituspäätöksiä odotetaan touko-kesäkuun vaihteessa.
Ohjelmien työtilojen siirto uuteen SharePointiin 26.-28.4. viikonloppuna.
Espoon ja Fortumin yhteinen viestintäasia etenee.

Muut asiat
-

-

Smart & Clean Urban Food projektin tulosseminaari 29.4. klo 12:30-15:30. Linkki
ilmoittautumiseen:
https://docs.google.com/forms/d/1N_FVOnF_xfViJcfWFCU4voDcUExog5S4KNVXJad80VQ
/edit
Sivistystoimi laatii uuden sopimuksen koulujen roskien kierrätyksestä.

Tulevat kokoukset
to 25.4. klo 15.30-18.00
to 23.5 klo 15.30-18.00
Tampereen reissua ja kokousta yritetään järjestää 19.6. Kokousvaraus 5.6. pidetään kalenterissa,
kunnes Tampereen reissu selviää.
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 16.59.

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Sanna Rönkkönen
sihteeri

