1 (3)

KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
PÖYTÄKIRJA
Ohjelmasuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 12.2. ja seuraava vaihe ohjausryhmän
työssä on projektien ja toimenpiteiden priorisointi sekä niiden käynnistäminen. Tämän kokouksen
keskeisin sisältö on se, että miten näiden projektien ja toimenpiteiden valmistelu kannattaa tehdä,
jotta asiat saadaan oikea-aikaisesti ja sopivina kokonaisuuksina ohjausryhmän käsittelyyn.
Aika:
Paikka:

torstaina 22.2.2018 klo 15.30 - 17.30
Valtuustotalo, TV-Studio

Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr., (Risto Nevanlinna)
Elias Erämaja (vpj), kok., (Elina Wanne)
Ville Lehtola, kok., (Jaakko Rewel)
Minna Aitola, sd., (Katja Sandelin)
Riina Nevamäki, kesk., (Aili Pesonen)
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö
Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Anu Tuominen, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Oscar Smith, Nuorisivaltuuston edustaja
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Esityslista
1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30. Kokouksen pöytäkirjan pitäjänä Hannele Meller.
Käsiteltiin kokouksen esityslista.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Päätettiin, että käsitellään pöytäkirja seuraavassa kokouksessa.
3. Kestävä Espoo ohjelman ohjelmasuunnitelma
Ohjelmasuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 12.2.2018.
Ohjelmasuunnitelma on liitteenä. Merkitään asia tiedoksi. Ohjelmasuunnitelmassa on määritelty 25
ensivaiheen projektia ja toimenpidettä. Keskustellaan projektien ja toimenpiteiden valmistelun
priorisoinnista ja käsittelystä.

Käsittely: Ohjelmapäällikkö esittelee asian
Ohjausryhmän käsittely
Asiasta käytiin laaja keskustelu ja keskustelussa nousi esille, että niitä asioita ja osa-alueita, joita jo
linjassa tehdään, tuetaan muulla ohjelman kehittämistyöllä ja täydentäen linjan työtä. Ensivaiheen
projektien ja toimenpiteiden osalta on hyvä vielä tarkasti kartoittaa niihin liittyvät jo olemassa oleva
tekeminen, jotta kehitystyö saadaan mahdollisimman tarkasti kohdennettua.
Kehittämishaasteet on syytä teemoittaa ja koota niitä laajemmaksi kokonaisuudeksi, jotta kytkökset
eri kehittämisosa-alueiden osalta tulevat näkyväksi ja kehittämistyöstä ei muodostu pienien osaalueiden kehittämistä. Kehittämistyössä on myös syytä tarkastella kumppaneiden tavoitteita, jotta
yhteistyötä saadaan laajasti yhteen sovitettua heidän kanssaan.
4. Lighthouse-hanke
VTT on koonnut Espoon konsortiota Lighthouse hankehakuun. Valmistellun hankkeen nimi on
Smart Energy Positive & Zero Carbon Citizen-Driven Urban Solutions, lyhyemmin SPARCs.
Hakuvaatimusten mukaisesti, projektissa tullaan kehittämään ratkaisuja energiapositiivisille alueille
ja kortteleille, joissa paikallinen uusiutuvan energian tuotanto kattaa (ja jopa ylittää) alueen
energian tarpeen vuositasolla. Haku sulkeutuu 05.04.2018. Komissio arvioi hakemuksen syksyyn
2018 mennessä. Jos hanke saa rahoituksen, hanke toteutetaan vuosina 2019-2023.
Espoon energiaratkaisujen kehittämistavoitteet on hyväksytty Kestävä Espoo ohjelman
hyötytavoitteessa ja ensivaiheen kehittämistoimenpiteet on määritelty ohjelmasuunnitelmassa.
Fortumin kanssa on tehty sopimus uusien energiaratkaisujen kehittämisestä. Lighthouse hankkeen
avulla kaupunki saa merkittävästi lisää resursseja uusien energiaratkaisujen kehittämiseksi ja
pilotoimiseksi. Espoo-tarinan mukaisesti kehitysohjelmat hakevat rahoitusta myös EU-ohjelmista
merkittäviin kehityskohteisiinsa.
Hanke esitellään tarkemmin seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa, johon kutsutaan myös muut
valmistelussa mukana olleet henkilöt VTT:ltä ja Espoon kaupungilta.
Käsittely: Ohjelmapäällikkö esittelee lyhyesti hankkeen valmistelun tämän hetken tilanteen.
Ohjausryhmän käsittely
Todettiin, että haettavana oleva Lighthouse-haku tukee ohjelman energiatehokkuuden, uusiutuvan
energian hyödyntämisen, älykkäiden energiajärjestelmien ja sähköisen henkilöauto sekä linjaautoliikenteen kehittämistä ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Todettiin, että hankkeen varsinainen
esittely tehdään ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa, jossa ohjausryhmällä on myös
mahdollisuus päättää osaltaan hankkeeseen lähtemisestä.
5. Energiayhteistyön käynnistäminen
Espoon kaupunki ja Fortum allekirjoittivat kehittämissopimuksen uusien energiaratkaisujen
kehittämiseksi. Sopimuksen mukaiseen kehittämistyöhön perustetaan projektiryhmiä, joissa on
molempien osapuolien edustajia. Projektiryhmät raportoivat yhteistyön etenemisestä
ohjausryhmälle. Kestävä Espoo ohjelman ohjausryhmälle raportoidaan kehittämistyön
etenemisestä siten, että keskeinen raportointitieto sisällytetään valtuustolle annettaviin raportteihin.
Käsittely: Ohjelmapäällikkö esittelee sopimuksen ja kehittämisyhteistyön keskeisen sisällön
Ohjausryhmän käsittely

6. Tiedoksi annettavat asiat
a. Todettiin Niina Nousjärven sijaisen rekrytoimisen tilanne. Käytiin läpi rekrytointiprosessi
ja että haastattelut on tehty.
b. Todettiin, että kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä on Covenant of Mayor´s kokouksessa
Brysselissä esittelemässä Espoon kestävän kehityksen työtä
c. Puheenjohtaja otti esille, että HSL:n joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat
ensivaiheen arvioiden mukaan vähentyneet. HSL seuraa matkustajamäärien
kehittymistä.
7. Käsitellään muut mahdolliset asiat
8. Seuraavien kokousten aikataulu
a. Seuraava kokous on 15.3.2018 klo 15.30-17.30
Kokouksessa sovitut kokousajat keväälle 2018 ovat
25.4. klo 15.30-17.30
15.5. klo 15.30-17.30

6.6. koko päivä

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.21
Allekirjoitukset

_______________________
Sirpa Hertell
puheenjohtaja

____________________
Pasi Laitala
sihteeri

