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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Kokouksessa keskityttiin erityisesti ohjausryhmän toiminnan suunnitteluun ja ensi vuoden
tavoitteisiin.

PÖYTÄKIRJA
Aika: Ke 12.12.2018 klo 15.30-17.30
Paikka: Cafe Zoceria, Gallen-Kallelantie 27
Osallistujat:
Sirpa Hertell (pj), vihr., saapui klo 16.33, kokouksen puheenjohtaja kohdat 6-10.
Elias Erämaja (vpj), kokouksen puheenjohtaja kohdat 1-5
Ville Lehtola, kok.poistui klo 17:07
Minna Aitola, sd., saapui klo 16.18
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
Helena Kyrki, projektipäällikkö
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj.
Ennen kokousta klo 15.00-15.45 Gallen-Kallelan museossa museonjohtaja Tuija Wahlroos kertoi
museon kestävään kehitykseen liittyvistä tulevaisuudensuunnitelmista.

Esityslista
Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Kokouksen puheenjohtajana ohjausryhmän varapuheenjohtaja Elias Erämaja avasi kokouksen klo
15.55. Hyväksyttiin kokouksen esityslista, mutta vaihdettiin käsittelyjärjestystä: kohta 2 edellisen
kokouksen pöytäkirja siirrettiin kokouksen loppuun.

Kestävä Espoo -projektikartta
Kokonaiskuva ohjelman projekteihin.
Ohjausryhmän käsittely:
Keskusteltiin projektikartan sisällöstä ja päätettiin, että soveltuvin osin kirjataan eri rahoittajien
osuudet kokonaisrahoituksesta. Merkittiin tiedoksi.

Keran toiminnallinen kehittäminen: Puhdas ja älykäs Kera
Keran alue sijaitsee Keski-Espoossa rantaradan varrella ja Leppävaaran kaupunkikeskuksen sekä
Turunväylän läheisyydessä. Keran aluetta tullaan lähivuosina kehittämään kaupunkimaiseksi,
joukkoliikenteeseen tukeutuvaksi asumisen, tekemisen ja yrittämisen ympäristöksi. Uusi
osayleiskaava astui voimaan elokuussa 2018 ja alueen rakentaminen alkaa v. 2019-2020.
Tulevaisuuden Kera on vähintään 14 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan kaupunginosa. Alueen
kokonaisinvestointien suuruusluokka on 3-4 miljardia euroa.
Puhdas ja älykäs Kera -projekti käynnistää digitalisaatioon ja kiertotalouden toimintamalleihin
perustuvan alueen kehitystyön yhteistyössä kaupungin, yritysten ja muiden kehittäjäkumppaneiden
kanssa. Projekti ohjaa ja synnyttää uusia hankkeita ja pilotteja, joissa kehitetään alueelle
ekologisia ja älykkäitä kiertotalouden toimintamallit mahdollistavia ratkaisuja.
Valmisteilla olevan kaksivuotisen projektin valmistelu on siirtynyt nyt Ethica Oy:ltä Espoon
kaupungille. Tällä hetkellä viimeistellään projektisuunnitelmaa ja sopimuspohjaa, tavoitteena on
saada projektin osapuolten hyväksynnät 4.1.2019 mennessä ja itse projektin kick-off 1.2.2019.
Uusien yritysten on mahdollista liittyä projektiin myös kick-offin jälkeen.
Ohjausryhmän käsittely
Pasi Laitala esitteli projektin valmistelun tilannetta. Merkittiin tiedoksi.

ÄLLI Älykkäät liikkumispalvelut -tilannekatsaus
Projektipäällikkö Helena Kyrki esittelee kuulumiset 26.11.2018 järjestetystä MaaS-yrityksille
suunnatusta pitchaus- ja verkottumistilaisuudesta. Yritysten tarjoamien ratkaisuiden pohjalta on
hahmoteltu Espoon ratkaisupolku, jota edistetään ÄLLI-hankkeella:
a)
Liikkumissuunnitelmat ja uusien liikkumispalvelujen valmennus Espoon kaupungille ja
espoolaisille yrityksille; MaaS-palvelujen markkinointimateriaali
b)
Uusien liikkumispalvelujen pilotoinnit helmi-huhtikuu
c)
Muut kehittämistoimenpiteet, joiden etenemistä hankkeen puitteissa voidaan tukea
Ohjausryhmän käsittely
Merkittiin tiedoksi.

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet, tilannekatsaus
Elina Wanne ja Pasi Laitala esittelivät SDG-työn tämänhetkisen tilanteen. Espoon kaupunki on
päättänyt aloittaa SDG-työn tavoitteilla 4 Hyvä koulutus, 9 Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
ja 13 Ilmastotekoja.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmän keskustelussa nousi esiin seuraavat asiat: SDG-työn projektointi on nyt keskeistä,
jotta työ saadaan organisoidusti eteenpäin ja sillä luodaan aitoa vaikuttavuutta. Tärkeässä roolissa
on erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat. Tässä vaiheessa on erityisesti kohdistettava työtä
jalkauttamiseen ja jotta yleensäkin ymmärretään mistä SDG-kokonaisuudessa on kyse.
Merkittiin tiedoksi.

Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat
Pöytäkirjaluonnos kokouksesta 19.11.2018 on jaettu työtilassa, päätettiin että kommentit
lähetetään to 13.12. aikana. Mikäli kommentteja, kysymyksiä tai korjausehdotuksia ei määräaikaan
mennessä tule, on pöytäkirja hyväksytty.

Ohjausryhmän vuoden 2019 toiminnan suunnittelu ja kokousajat
Keskustellaan ohjausryhmän ensi vuoden tavoitteista, teemoista ja toiveista.
Kokousaikataulu keväälle 2019:
ke 9.1. (puolivuotisraportointi valtuustolle) klo 16.00 – 18.30
ma 4.2. klo 15.30-18.00
ma 11.3. klo 15.30-18.00
ke 3.4. klo 15.30-18.00
to 25.4. klo 15.30-18.00
to 23.5 klo 15.30-18.00.
ke 5.6. n. klo 9-17 vierailu Tampereelle (mm. Hiedanranta), mahd. myös ohryn kokous
ke 19.6. kokousoptio, puolivuotisraportoinnin valmistelu
Elina lähettää mahdollisimman pian kalenterikutsut sovitun kokousaikataulun mukaisiin kokouksiin.
Helena ÄLLI-älykkäät liikkumispalvelut -hankkeen projektipäällikkönä tiedustelee HSL:ltä
mahdollisuutta ohjausryhmälle vierailla HSL:llä kevään aikana.

Tiedoksi annettavat asiat
8.1
Kestävä Espoo -ohjelma organisaatiomuutoksessa
Valtuuston kokouksessa 10.12.2018 hyväksyttiin hallinto-ohjesääntöön muutos, jonka mukaan
luodaan uusi kestävän kehityksen palvelualue kaupungin strategiayksikköön
Konsernihallintoon.
8.2
Kestävän kehityksen rekrytointi käynnissä, hakemuksia saatiin yhteensä 33, joista 4
kutsutaan haastatteluun. Uusi henkilö aloittanee 2.1. alkaen puolen vuoden määräaikaisessa
tehtävässä, jossa ÄLLI-liikkumispalvelujen lisäksi on myös Kestävä Espoo -ohjelman
hallinnollisia työtehtäviä.

Muut asiat
9.1.
9.2.

Kestävän kehityksen budjetointi nostetaan ensi vuoden puolella ohjausryhmän
käsiteltäväksi, mm. valtuustoaloite aiheesta jätetty syksyllä 2018.
ohjelman puolivälitarkastelu tulossa, jolloin pohdimme mm miten SDG:t,
hiilineutraaliustiekartta ja kiertotalous vahvemmin mukaan. Lisäksi tulee pohtia, onko
aiheita, joita jätämme pois.

Tulevat kokoukset
ke 9.1. klo 16.00-18.30 (puolivuotisraportointi valtuustolle), Vihreiden ryhmähuone, Valtuustotalo
ma 4.2. klo 15.30-18.00
ma 11.3. klo 15.30-18.00

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.30.

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Helena Kyrki
sihteeri

