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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Kokouksessa käsitellään ajankohtaisia projekteja ja tutustutaan Kestävä Espoo -projektikarttaan.

PÖYTÄKIRJA
Aika: Ti 18.9.2018 klo 15.30-17.30
Paikka: TV-studio, Valtuustotalo, Espoonkatu 5
Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr.
Elias Erämaja (vpj), kok.(saapui 15.48)
Ville Lehtola, kok.
Minna Aitola, sd. (saapui 15.52)
Aili Pesonen, kesk.
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, suunnittelija
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj. (saapui 15.40, poistui 17.05)

Esityslista
Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.37. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat
Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen.

YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet, SDG-projektisuunnitelmaluonnos
Elina Wanne esitteli SDG-tilannekatsauksen. Käytiin projektisuunnitelman valmistelun
lähetekeskustelu.

Kestävän kehityksen sitoumustyö, Espoon sitoumuksen päivittäminen
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on Suomen kestävän kehityksen toimikunnan sopima
kansallinen kestävän kehityksen strategia ja samalla konkreettinen työkalu. Se on yhteinen pitkän
aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta.
Espoo liittyi mukaan sitoumukseen ensimmäisenä kaupunkina Suomessa vuonna 2015. Espoon
kestävän kehityksen sitoumuksen toimenpiteet ulottuivat vuoden 2017 loppuun. Sitoumuksena oli
kestävän kehityksen ohjelmatyö ja kaupungin eri yksiköiden haastaminen antamaan omat
konkreettiset toimenpidesitoumuksensa. Tavoitteeksi asetettiin vähintään 20 sitoumusta eri
yksiköistä. Keväällä 2018 päivitetyn tiedon mukaan sitoumuksia on annettu Espoo-konsernista yli
120 kpl, joten vanhan sitoumuksen tavoitteet on jo saavutettu, eikä se enää haasta kaupunkia
kestävän kehityksen työssä eteenpäin.
Kestävän kehityksen sitoumukset ovat Suomen tapa vastata YK:n Agenda2030-tavoitteisiin. Espoo
on kesällä kutsuttu mukaan YK:n kestävän kehityksen edelläkävijäkaupunkien verkostoon ja
sitoutuu näin ollen saavuttamaan 17 kestävän kehityksen tavoitetta jo vuoteen 2025 mennessä (ks.
esityslistan kohta 3). Ehdotuksena on, että samalla kun Espoo valmistelee verkostoon liittymistä ja
laatii SDG-projektisuunnitelmaa, valmistellaan myös Espoon uusi kestävän kehityksen sitoumus.
Espoon uudeksi sitoumukseksi tulisi näin ollen YK:n tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2025
mennessä ja toimiminen edelläkävijänä erityisesti koulutuksen ja innovaatioiden alalla. Sen lisäksi
jatkettaisiin yksiköiden haastamista mukaan omilla konkreettisilla toimenpiteillään.
Ohjausryhmän käsittely
Helena Kyrki esitteli asian. Ohjausryhmä kävi lähetekeskustelun Espoon kestävän kehityksen
sitoumuksen päivittämisestä. Lisäksi päätettiin sitoumusjuhlan suunnittelusta keväälle 2019.

Hiilineutraalisuus-tiekartan valmistelu ja ilmastotyön päivittäminen
Käytiin lähetekeskustelu aiheesta. Jatketaan käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
Tässä yhteydessä tuli keskustelussa esiin Ympäristökeskuksen kaupungin sisäisen miniseminaari
materiaali hiilineutraaliuteen liittyen, jonka materiaalit sovittiin jaettavaksi ohjausryhmälle:
Jyri Seppälä, Hiilineutraaliuden määritelmä ja sen tavoittelu:
https://www.slideshare.net/YmparistokeskusEspoo/jyri-seppl-hiilineutraaliuden-mritelm-ja-sentavoittelu
Johanna Nyberg, Hiilineutraali Espoo 2030 – Kohti päästötöntä liikennettä:
https://www.slideshare.net/YmparistokeskusEspoo/johanna-nyberg-hiilineutraali-espoo-2030-kohtipsttnt-liikennett
Mika Huttunen, Hiilineutraaliuden edistäminen Espoon kaavoituksessa:
https://www.slideshare.net/YmparistokeskusEspoo/mika-huttunen-hiilineutraaliuden-edistminenespoon-kaavoituksessa

Keskusteluasiat
6.1 Kestävä Espoo ohjelman raportointi kaupunginvaltuustolle 10.9.2018, palautteen käsittely
Käytiin läpi ohjelman raportoinnista valtuustossa syntynyttä keskustelua ja

Tiedoksi annettavat asiat
7.1.
7.2.
7.3.

Kestävä Espoo -projektikartta
6Aika-rahoitushaku: kiertotalouden pilotit Keraan ja Tampereen Hiedanrantaan
Urban Food -hanke: tilannekatsaus

Muut asiat
Elämyspelin kokeilumahdollisuus: pe 28.9. klo 14.00-15.30, ilmoittaudu Elinalle

Tulevat kokoukset
ke 10.10 klo 15-18 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien yhteinen työpaja Haukilahden lukion
tiloissa (erillinen kutsu tulossa), 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 päätti kokouksen klo 17.38.
Allekirjoitukset

_______________________

____________________

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Elina Wanne
sihteeri

