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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
PÖYTÄKIRJA
Aika: Ke 29.8.2018 klo 15.30-17.30
Paikka: Sosiaalidemokraattien ryhmähuone, Valtuustotalo, Espoonkatu 5
Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr
Kirsi Åkerlund, kok. (saapui 15.50, poistui 17.20)
Ville Lehtola, kok.
Minna Aitola, sd. (saapui 15.42)
Aili Pesonen, kesk. (poistui 16.45)
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 (saapui klo 15.55)
Elina Wanne, suunnittelija
Helena Kyrki, suunnittelija (poistui klo 15.55)
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj.

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.35. Hyväksyttiin kokouksen esityslista. Vaihdettiin
esityslistan kohtien 4 ja 5 käsittelyjärjestys siten että käsiteltiin ensin Lighthouse-haku ja vasta
sitten SDG7YK:N edelläkävijäkaupunki -asia.

Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat
Siirretään käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.

Smart&Clean Urban Food -projekti (Helena Kyrki)
Pääkaupunkiseudun yhteisen muutosprojektin tarkoituksena on uuden yhteistyön ja toimijoiden
välisten yhteyksien kautta luoda pääkaupunkiseudulle toimiva ja kasvava kaupunkiruokaliiketoiminnan ekosysteemi. Hanke pohjautuu Ethica Oy:n Smart & Clean säätiön toimeksiannosta
tekemään esiselvitykseen, jossa kerättiin uusia, vähähiilisiä ja skaalattavia ehdotuksia, jotka
yhdessä voivat muodostaa kiertotalouden mukaisen ja kansainvälisesti kiinnostavan ruokajärjestelmän pääkaupunkiseudulle. Espoossa hankkeen kehittämiskohteena on erityisesti Keran
alue ja sinne kehittyvä urbaanin ruoan pientuottajien verkosto.

Hankkeelle haetaan Smart & Clean AIKO-rahoitusta ja sen suunniteltu toteutusaika on
15.9./1.10.2018-30.4.2019. Hankkeen budjetti on n. 280 000€ ja Espoon osuus 12 000€ jaettuna
vuosille 2018 ja 2019.
Liite 1. Tiivistelmä Urban Food -hankkeesta ja ehdotus Espoon osuudesta sen toteuttamisessa ja
rahoituksessa
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä päätti Espoon osallistumisesta hankkeeseen ja sen rahoitukseen esityksen
mukaisesti.

Lighthouse -haku ja SPARCs hakemuksen kehittäminen ja hakemuksen
jättämisestä päättäminen (Laitala ja Ruuska VTT)
Espoon kaupunki on päättänyt hakea SPARCs-hankkeelle EU:n Lighthouse-rahoitusta keväällä
2018 Kestävä Espoo -ohjelman ohjausryhmän päätöksellä. Kesällä hanke sai kieltävän päätöksen
rahoitusmahdollisuuden tarkemmasta arvioinnista. Syynä oli mm. hakemuksen puutteellisuus
uusiutuvan energian hyödyntämisestä.
VTT on arvioinut hakemuksen kehittämisen mahdollisuutta sekä keskustellut muiden konsortioosapuolten kanssa. Espoo toimii hankkeen vetäjäkaupunkina. Ohjelmapäällikkö on käynyt
keskustelut VTT:n kanssa hakemuksen parantamiseen liittyen. Hakemuksen parantaminen vaatii
Espoolta henkilöresursseja sisällön kehittämiseen ja hakemusteknisiin asioihin. Lisäksi kaupungin
roolia tarvitaan Espoon konsortion täydentämisessä ja sitouttamisessa.
Asia tuodaan ohjausryhmän uuteen käsittelyyn, koska VTT:n kanssa tehdyn arvion mukaan
hakemus kannattaa jättää määräaikaan mennessä (vuoden loppu). Kahdessa arviointikategoriassa
SPARCs-hakemus sai erinomaiset pisteet 4,5/5 ja yhdessä (kehitettävässä) kategoriassa pisteet
olivat heikommat. VTT:n mukaan konsortion osapuolet ovat valtaosin halukkaita hakemuksen
jättämiseen.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä päätti, että hakemus jätetään esityksen mukaisesti. Samalla valtuutettiin
kaupunginjohtaja allekirjoittamaan sopimus mikäli hakemus hyväksytään.

Espoo YK:n edelläkävijäkaupungiksi 2018-2025, tilannekatsaus (Elina Wanne)
Ohjausryhmä päätti 13.8.2018 kokouksessaan YK:n edelläkävijyysohjelman projektin valmistelun
aloittamisesta. Kaupunginhallitus käsittelee Espoon liittymisen YK:n kestävä kehityksen
edelläkävijyysohjelmaan ma 27.8.2018 kokouksessaan. Ohjausryhmälle tuodaan tiedoksi
kaupunginhallituksen päätös ja tilannekatsaus projektin valmistelusta sekä YK:n verkoston
edustajan, UN Global Sustainability Index -instituutin johtajan Roland Schatzin vierailusta
Espoossa pe 24.8.
Elina Wanne esitti tilannekatsauksen. Keskustelussa toivottiin, että ohjausryhmälle raportoidaan
säännöllisesti asian etenemisestä. Merkittiin asia tiedoksi.

Älykkäiden liikkumispalveluiden konsulttityö (Pasi Laitala)
Projektin tavoitteena on käyttöönottaa uusia älykkäitä liikkumispalveluja Espoossa ja samalla luoda
niiden leviämiselle muihin kaupunkeihin markkinaehtoiset edellytykset. Projekti toteutetaan
Kestävä Espoo ohjelman liikkumispalvelujen kehittämistavoitteen mukaisesti ja sille haetaan AIKOrahoitusta Suomen Kasvukäytävältä. Projekti käynnistetään syyskuussa 2018 alkaen ja se päättyy
30.4.2019.

Hankinnan kohteena on konsulttityön hankinta Älykkäät liikkumispalvelut -projektiin. Konsulttityön
keskeinen tavoite on liikkumispalvelujen yhteistyöverkoston kokoaminen ja verkoston toiminnan
käynnistäminen. Hanke liittyy Kestävä Espoo -kehitysohjelman perustamaan ja Business Finlandin
rahoittamaan Kestävän kasvun projektiin, jossa kehitetään Espoo kaupungin verkostotoimijuutta ja
kumppanuusyhteistyötä.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjelmapäällikkö Pasi Laitala esitteli asian. Kestävä Espoon osuus on 7500 euroa ja kokorahoitus
15 000 euroa. Todettiin käytettävä rahoitus ja merkittiin asia tiedoksi.

Puhdas ja älykäs Kera -konsulttityön (Pasi Laitala)
Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjaussuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa
12.2.2018 ja siinä yhtenä käynnistettävänä projektina on Keran toiminnallisuuden kehittäminen
(Puhdas ja älykäs Kera).
Projektin tavoitteena on kehittää toimintamalli älykkäiden kaupunkiratkaisujen yhteiskehittämiseen
ja käyttöön ottamiseen. Projektissa selvitetään toiminnallisten alustojen edellytykset, jotta älykkäitä
kaupunkiratkaisuja voidaan jatkuvasti kehittää. Projekti luo pohjan yhteiskehittämiseen ja
mahdollistaa jatkossa erilaisten yhteiskehittämisen ja -toteuttamisen tavat. Projektin myötä syntyy
uusia tuotteita ja palveluja, joilla on merkittävää kansainvälistä liiketoimintapotentiaalia. Keran
rakentumisesta päätetään kaupungin normaalien päätösprosessien kautta, eikä nyt perustettavalla
projektilla ole toimivaltaa asiassa.
Hankinnan kohteena on konsulttityön hankinta Puhdas ja älykäs Kera -projektiin. Konsulttityön
keskeinen tavoite on yhteistyöverkoston kokoaminen ja verkoston toiminnan käynnistäminen.
Hanke liittyy Kestävä Espoo -kehitysohjelman perustamaan ja Business Finlandin rahoittamaan
Kestävän kasvun projektiin, jossa kehitetään Espoo kaupungin verkostotoimijuutta ja
kumppanuusyhteistyötä.
Ohjausryhmän käsittely
Todettiin käytettävä rahoitus: Kestävä Espoon osuus 12 500 euroa, työn koko rahoitus 25 000
euroa. Merkittiin asia tiedoksi.

Tiedoksi annettavat asiat
7.1
Yhtenä ohjelman tavoitteena on lisätä merkittävästi kaupungissa liikennöivien sähköbussien
määrää. Espoon liikenteessä on jo pikaladattavia sähköbusseja, ja tänä syksynä HSL järjestää
Suomen ensimmäisen linja-autoliikenteen kilpailutuksen, jossa kohteiden voittaminen vaatii
liikennöitsijöiltä sähköbusseja. Kilpailutuksen kohteena on Leppävaaran alue Espoossa.
Sähköbussit ovat nollapäästöisiä, energiatehokkaita ja hiljaisia. Latausinfra on myös HSL:n.
7.2
6Aika EAKR-hankehaussa kuutoskaupungit etsivät ratkaisuja hiilineutraaliustavoitteiden
edistämiseen. Hankkeita haetaan Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä
2014-2020 erityistavoitteeseen 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen
kehittäminen. Haku on kaksivaiheinen. Ideavaihe on 13.8.-10.9.2018. Arviointien perusteella
parhaiden ideoiden esittäjät kutsutaan sparraustilaisuuksiin.
Kestävä Espoo -ohjelman toimesta on alustavasti kartoitettu mahdollisia projekti-ideoita.
Kiertotalouden pilottiprojektien kokoamiseen ja Keran projektiin kytkeytymällä on mahdollista
saada merkittävä kehityshankekokonaisuus aikaiseksi. Pilotit voisivat tuolloin kattaa laajasti
Kestävä Espoo ohjelman eri hyötytavoitteiden projekteja ja toimenpiteitä sekä saada myös
kumppanit aktiivisesti mukaan toteuttamaan omia kehitysprojekteja. Projektilla on suora kytkös
Espoon SDG-edelläkävijyystyöhön.

Hanke tuodaan ohjausryhmän käsittelyyn, mikäli hanke hyväksytään ideavaiheesta seuraavaan
vaiheeseen.

Muut asiat
9.1.

9.2

Yleisötilaisuus to 30.8.2018 klo 18-20 Espoon Honkamajalla (Nupurintie 24), aiheena
Fortumin uusi lämpölaitos Ämmässuolle
Fortum ja Espoon kaupunki ovat yhdessä sitoutuneet kehittämään Espoon kaukolämmöstä
hiilineutraalin 2020-luvun aikanaValtuustokysymys Espoon hiilineutraaliustavoitteista

Tulevat kokoukset
ti 18.9 klo 15.30-17.30
ke 10.10 klo 15-18 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien yhteinen työpaja, jonka jälkeen
tarvittaessa kokous klo 18.00-19.00
to 1.11. klo 15.00-17.00
ma 19.11 klo 15.00-17.00
ke 12.12 klo 15.30-17.30

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.26.
Allekirjoitukset

_______________________

____________________

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Elina Wanne
sihteeri

