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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
Kokouksessa tehdään tarvittavat tarkennukset ja muutokset tulevan puolivuotistarkastelun
seurantaraporttiin sekä esitellään Älykkäät liikkumispalvelut ÄLLI -projektin tuloksia.
PÖYTÄKIRJA
Aika: ma 12.8.2019 klo 15.30-18.00
Paikka: Kokoushuone (16), nh 3324, Virastopiha 2C/D, 3. krs

Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr., (Risto Nevanlinna)
Elias Erämaja (vpj), kok., (Kirsi Åkerlund)
Jyrki Myllyvirta, kok., (Jaakko Rewell)
Minna Aitola, sd., (Katja Sandelin)
Riina Nevamäki, kesk., (Aili Pesonen) Aili
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
Sanna Rönkkönen, erityisasiantuntija
Helena Kyrki, projektipäällikkö
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj.
Niina Nousjärvi, projektipäällikkö
Markku Markkula, poistui klo 16.10.

Esityslista
Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.30. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin 19.6.2019 kokouksen pöytäkirja.
Kestävä Espoo -kehitysohjelman puolivälitarkastelu 31.7.2019
Pasi Laitala esitteli toimintaympäristön muutokset sekä seurantaraportin keskeiset sisällöt.
Seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 26.8.2019 ja annetaan
kaupunginvaltuustolle tiedoksi 9.9.2019. Kaupunginhallituksen 12.2.2018 hyväksymään
ohjelmasuunnitelmaan ehdotetaan tarkennuksia loppuohjelmakaudeksi, jotka liittyvät
Hiilineutraalius -tavoitteen, Kiertotalouden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.
Lisäksi ehdotetaan tarkennuksia loppuohjelmakaudelle käynnistettäviin ja ohjelman vastuulta
poistettaviin projekteihin.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä kävi yhdessä läpi raporttiin ehdotetut muutokset. Hyväksyttiin seurantaraportti
tehdyillä muutoksilla. Puolivuotisraportin mittarit lähetetään tiedoksi ohjausryhmälle.
Älykkäät liikkumispalvelut ÄLLI -projektin tulosten esittely (Helena Kyrki ja Sanna
Rönkkönen)
Älykkäät liikkumispalvelut -hankkeella etsittiin uusia ratkaisuja kestävään työmatkaliikkumiseen
Espoossa ja Suomen kasvukäytävällä yhteistyössä uusia liikkumispalveluja kehittävien yritysten,
alueen työnantajien, kaupungin sekä muiden liikennealan toimijoiden kanssa. Hankkeen kokeilut ja
kehittämistyö suunnattiin erityisesti työ- ja työasiamatkoihin, terveyttä edistävään liikkumiseen sekä
kaupunkikeskusten liikkumispalvelujen tarjonnan kehittämiseen.
Tavoitteena oli lisäksi koota liikkumispalveluista laajempia kokonaisuuksia ja edistää alan
toimijoiden verkottumista ja yhteistyötä. Hankkeen kaksi työpakettia toteutettiin Espoossa,
ajalla 1.11.2018-30.4.2019. Hankkeen tuloksina syntyi uutta yhteistyötä, liiketoimintareferenssejä
sekä tuotekehitystyötä.
Jätettiin pöydälle.
Tiedoksi annettavat asiat
-

EU:n Alueiden komitean Enve- valiokunnan seminaari pidettiin Espoon Hanasaaressa
8.7.19. Seminaari aloitti Suomen puheenjohtajuuskauden Espoossa ja sen teemana oli
Innovative local action to achieve the Sustainable Development Goals. Paikalla oli noin 40–
50 kunta- ja aluepäättäjää EU:n jäsenvaltioista.

Tulevat kokoukset
ma 2.9. klo 15.30 – 18.00
to 3.10. klo 15.30 – 18.00
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.25.

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Sanna Rönkkönen
sihteeri

