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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Ohjausryhmän kokous
Kokouksen tavoitteena oli käsitellä ohjelman hyötytavoitetta 3 Päästötön energian tuotanto ja
energiaratkaisut. Kokouksessa käsiteltiin Espoo-tarinan ydinasiat energiatavoitteen ja
hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Ohjausryhmä käsitteli ennen kokousta pidetyn
työpajan syötteet sekä laajemmin strategisia kehittämisen näkökulmia päästöttömään ja
älykkääseen energiaan.
Työpajaosuus alkoi jo klo 12.30 Urban Mill, tila Cave, Betonimiehenkuja 3 E. Ohjausryhmän
varsinainen kokous alkoi klo 15.00.
Aika: torstaina 26.10.2017 klo 15.00 - 17.05
Paikka: Urban Mill, tila Cave, Betonimiehenkuja 3 E
Estyneet yliviivattu
Ohjausryhmän luottamushenkilöjäsenet:
Sirpa Hertell (pj), vihr.,
Elias Erämaja (vpj), kok.,
Ville Lehtola, kok., saapui 15.10
Minna Aitola, sd.,
Paikalla varajäsen Aili Pesonen kesk.
Kokoukseen kutsutut viranhaltijat:
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö, saapui klo 15.45
Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja, saapui 15.25
Tuija Norlamo, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Nuorisivaltuuston edustaja:
Joona Aaltonen
Ohjelman vastuulliset viranhaltijat:
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Niina Järvinen, pysyvä asiantuntija
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Kokoukseen kutsuttuna vierailijana:
Kaarina Saramäki, ympäristölautakunnan pj.

Lisäksi kohtiin 1, 4 ja 5 osallistuivat seuraavia henkilöitä, jotka olivat osallistuneet ennen
kokousta pidettyyn työpajaan. Työpajaan osallistui yhteensä 25 henkilöä.
Mika Manninen, Espoon Asunnot
Tiina Elo, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja
Jari Ylitalo, Aalto yliopisto ja Espoon kaupunki
Jaana Pelkonen, Smart Clean -säätiö
Ossi Porri, Leanheat
Kristian Savela, St1
Waltteri Salmi, Granlund
Antti Ruuska, VTT
Paula Fontell, Ethica Oy
Jussi Rinttilä, Gasum
Niko Wirgentius, Fortum
Pasi Kokko, Fortum

1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja Sirpa Hertell avaa kokouksen klo 15.00. Kokouksen pöytäkirjan pitäjänä toimi Niina
Järvinen. Käytiin esittäytymiskierros. Käsiteltiin kohdan yksi jälkeen kohdat 4 ja 5.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin 12.10.2017 kokouksen pöytäkirja.
3. Ohjelman hyötytavoitteet
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kestävä Espoo -ohjelman hyötytavoitteet 16.10.2017
pitämässään kokouksessa.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.
4. Hyötytavoitteen 3 Päästötön energian tuotanto ja energiaratkaisut valmistelun purku ja tulosten
käsittely
Ohjausryhmän jäsenet ovat saaneet kalenterikutsun työpajaan, jonka yhteydessä on selostettu
hyötytavoitteiden valmistelua ennen ohjausryhmän kokousta. Työpajaan osallistuneet esittelivät
työpajan tuloksia ohjausryhmälle ja niiden pohjalta käytiin keskustelu. Lisäksi ohjausryhmä käsitteli
laajemmin strategisen kehittämisen näkökulmia päästöttömään ja älykkääseen energiaan. Työpajan
sisällöstä ja tavoitteista oli lisätietoa kalenterikutsussa.
Kaupunginvaltuuston päätös valtuustolle hyötytavoitteesta 3
”Päästötön energian tuotanto ja älykkäät energiaratkaisut
Tavoitteena on, että energian tuotanto Espoossa on kokonaan uusiutuvaa 2030 mennessä ja
käyttäjien energialasku pienenee. Tuotanto ja käyttö perustuvat älykkäisiin, energiatehokkaisiin,
joustaviin ja energiaa säästäviin puhtaan teknologian ratkaisuihin. Energian varastointi tukee uusien
liiketoimintamallien syntyä. Espoo on aktiivinen kumppani kehitystyössä ja uusien
energiaratkaisujen käyttöönottamisessa. Kehittämistyöllä parannetaan asukkaiden ja asiakkaiden
energian säästämistä, uusiutuvan energian hyödyntämistä ja kustannustehokkuutta. Uudet ratkaisut
ovat taloudellisesti kilpailukykyisiä ja skaalautuvia sekä luovat uutta työtä ja yritystoimintaa.”
Ohjausryhmän käsittely

Työpajan tulokset ja ohjausryhmä käsittely toimii syötteenä ohjelmasuunnitelmavalmisteluun.
Ohjelmapäällikkö Pasi Laitalan johdolla ohjelmapäällikkö ja pysyvä asiantuntija Niina Järvinen
hyödyntävät materiaaleja jatkovalmistelussa. Tavoitteena on saada konkreettisia toimenpiteitä
ohjelmasuunnitelmaan.
Liitteenä ja linkkinä työpajassa ja ohjausryhmässä käsitellyt materiaalit
Ohjelmasuunnitelmavalmistelu HT 3 Päästötön energian tuotanto ja älykkäät energiaratkaisut
Maailman älykkäin kaupunkienergia, Jaana Pelkonen, johtava asiantuntija Smart Clean -säätiöstä
Työpajan tulokset ryhmä 1
Työpajan tulokset ryhmä 2
Työpajan tulokset ryhmä 3
Työpajan tulokset ryhmä 4
Ilmastodieetti työkalu yksilön kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseen ja vähentämiseen:
https://beta.ilmastodieetti.fi/

5. Kiertotalous Espoon menestyksen tukena -selvityksen tulokset (esittelijänä Paula Fontell,
Ethica)
Demos Helsinki ja Ethica ovat tehneet selvityksen kiertotalouden edistämisen mahdollisuuksista
osana kestävän Espoon rakentamista. Kokouksessa käsiteltiin Kiertotalous Espoon menestyksen
tukena -selvityksen tulokset.
Ohjelmapäällikkö kävi läpi selvityksen taustasta ja tarkoituksen. Alustavat tulokset on käsitelty ja
toimitettu ohjausryhmälle Kestävä Espoo -työpajassa 27.9. Selvityksessä käsiteltiin sitä,
pystymmekö kiertotalouden avulla luomaan kestävää kasvua. Selvityksessä tarkasteltiin, onko
kiertotaloudella elinkeinopoliittisia vaikutuksia. Työ on pohjatyötä Kestävä Espoo -ohjelmatyölle ja
Espoon kaupungin muutokselle Espoo-tarinan mukaisesti. Kaupungin näkökulmasta kiertotalous on
monisäikeinen. Työ oli hyvä ja monipuolinen.
Liitteenä Espoon kiertotalous -selvityksen esittelymateriaali ja laajempi taustamateriaali.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.
6. Verkostojohtamisen kehittämisen projektin jatko
Kestävä kehitys -ohjelma käynnisti vuonna 2016 Verkostojohtamisen kehittämisen projektin.
Tekesin osarahoittama projekti tukee kaupungin eri toimialojen ja kumppaneiden yhteisten
tavoitteiden suunnitelmallista edistämistä Espoo-tarinan mukaisesti. Verkostojohtamista kehitetään
pilottiteemojen kautta ja se tukee Smart & Clean -toimintaa. Pilottiteemat ovat liikenne,
rakentaminen, energia, kiertotalous ja koulu palvelun. Projektia tehdään kestävän kehityksen
teemojen alueilla, mutta siinä on kytky espoolaisen johtamisen kehittämiseen. Kehitystyö on
käynnistynyt syksyn 2016 aikana ja ulkoinen rahoitus on myönnetty kesäkuun 2018 loppuun.
Verkostojohtamisen kehittämisestä järjestetään työpaja Kestävä Espoo -ohjausryhmälle joulukuun
kokouksessa.
Ohjausryhmän päätös
Ohjausryhmä päätti projektin jatkamisesta vuodelle 2018 suunnitellun mukaisesti.
Projektiin liittyvät kulut kirjataan ensi vuoden budjettisuunnitelmaan.
Linkin takaa lyhyt kuvaus projektiin Tekesin sivuilla.

7. Seuraavien kokousten aikataulu
Ohjausryhmän kokoukset on teemoitettu valmistelutyön tehostamiseksi. Päivitetyt kokoustiedot
löytyvät kalenterikutsuista. Seuraavat ohjausryhmän kokoukset ja kumppanityöpajat:
2.11. klo 13.30-15.30 kumppanityöpaja, Urban Mill
Kestävä Espoo työpaja: Espoolaisten liikkuminen sujuvoituu ja monipuolistuu
16.11. klo 11.15-16.00 poikkihallinnollisten ohjausryhmien yhteinen kokous
Tarkemmat ja päivittyvät tiedot ovat tulleet ohjelmatoimistolta
Käsiteltävänä ohjelmasuunnitelma kokonaisuutena
13.12. klo 15.30-17.30 Kestävä Espoo -ohjausryhmän kokous
11.1.2018 klo 15.30-17.30 Kestävä Espoo -ohjausryhmän kokous
Sovittiin, että palataan puheenjohtajistossa ja seuraavassa kokouksessa kevään muihin kokouksiin.
8. Tiedoksi annettavat asiat
Ei tiedoksi annettavia asioita.
9. Käsitellään muut mahdolliset asiat
Käsiteltiin viranhaltijoiden varahenkilöjärjestelmää. Sovittiin, että mikäli viranhaltija on estynyt, voi
hän pyytää asianhoidon kannalta sijastaan toisen keskeisen henkilön kokoukseen.
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.05.

Allekirjoitukset

_______________________

____________________

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Niina Järvinen
sihteeri

