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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
PÖYTÄKIRJA
Tämän kokouksen keskeisin sisältö on käydä läpi ajankohtaisia hankkeita.
Aika:
Paikka:

torstaina 15.3.2018 klo 15.30 - 17.30
Valtuustotalo, Ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmähuone

Estyneet yliviivattu
Ohjausryhmän jäsenet
Sirpa Hertell (pj), vihr.
Elias Erämaja (vpj), kok
Ville Lehtola, kok.
Minna Aitola, sd.
Paikalla varajäsen 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
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Elina Wanne, suunnittelija
Kokoukseen kutsuttuna
Kaarina Saramäki, ympäristölautakunnan puheenjohtaja

Esityslista
1. Kokouksen avaus, järjestäytyminen ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja Sirpa Hertell avasi kokouksen klo 15.34. Todettiin, että ohjausryhmän sihteerinä on
aloittanut Niina Nousjärven sijainen, Elina Wanne. Hyväksyttiin kokouksen asialista.
2. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Jätetään pöydälle helmikuun 22. päivän kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.

3. Lighthouse-hanke, esittely ja päättäminen mukanaolosta
Ohjausryhmän 22.2. pidetyssä kokouksessa käsiteltiin Espoon Lighthouse hankehakua.
”Valmistellun hankkeen nimi on Smart Energy Positive & Zero Carbon Citizen-Driven Urban
Solutions, lyhyemmin SPARCs. Hakuvaatimusten mukaisesti, projektissa tullaan kehittämään
ratkaisuja energiapositiivisille alueille ja kortteleille, joissa paikallinen uusiutuvan energian tuotanto
kattaa (ja jopa ylittää) alueen energian tarpeen vuositasolla.
Haku sulkeutuu 05.04.2018. Komissio arvioi hakemuksen syksyyn 2018 mennessä. Jos hanke saa
rahoituksen, hanke toteutetaan vuosina 2019-2023.
Espoon energiaratkaisujen kehittämistavoitteet on hyväksytty Kestävä Espoo ohjelman
hyötytavoitteessa ja ensivaiheen kehittämistoimenpiteet on määritelty ohjelmasuunnitelmassa.
Fortumin kanssa on tehty sopimus uusien energiaratkaisujen kehittämisestä. Lighthouse hankkeen
avulla kaupunki saa merkittävästi lisää resursseja uusien energiaratkaisujen kehittämiseksi ja
pilotoimiseksi. Espoo-tarinan mukaisesti kehitysohjelmat hakevat rahoitusta myös EU-ohjelmista
merkittäviin kehityskohteisiinsa.”
Ohjausryhmän käsittely
Ohjelmapäällikkö esitteli asian käsittelyn sekä Mari Hukkalainen, Ismo Heimonen ja Antti Ruuska
VTT:ltä sekä Jasmin Repo (Espoon kaupunki) esittelivät hanketta ja hankehakua.
Esityksen jälkeen käytiin keskustelu ja päätettiin, että Espoon hyviä käytäntöjä asukkaiden
osallistamiseen ja tiedotukseen painotetaan hakemuksessa enemmän. Todettiin hankkeen olevan
Kestävä Espoo -ohjelman tavoitteiden mukainen sekä edistävän Espoon yhteistyötä Fortumin
kanssa. Ohjausryhmä teki aiepäätöksen, että Espoo osallistuu hankkeeseen VTT:n esittämän
mallin mukaan ja mikäli hankehakemus hyväksytään, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä allekirjoittaa
sopimuksen. Päätös hankkeen hyväksymisestä saadaan alkusyksystä.
VTT:n esittelymateriaali
4. Asemanseudun liikkumispalvelujen hanke
Fiksu Assa -hankkeen tavoitteena on hyödyntää asemanseutujen potentiaalia vähähiilisten uusien
liiketoimintojen kehitysalustana. Hanke liittyy Ympäristöministeriön koordinoimaan kokonaisuuteen
"Asemanseudut kokeilualustana -kaupunkikehittäminen ja markkinakokeilut", jossa ovat mukana
YM:n lisäksi Liikennevirasto, HSY, Smart&Clean -säätiö, MAL-verkosto, Sitra, Helsingin sekä
Vantaan, Espoon ja Lahden, Lempäälän ja Tampereen kaupungit.
YM:n koordinoima kehityskokonaisuus toimii sateenvarjona erinäisille asemaseutujen
kehittämiseen tähtäävälle erillishankkeelle. Fiksu Assa -hanke on yksi näistä. Lisäksi HSY on
pidempään kehittänyt vähähiilisiä asemanseutuja SMART-MR -hankkeessa ja osaltaan rakentanut
yhteistyöverkostoa ja tuonut ilmastonmuutoksen hillinnän painotusta kehittämistyöhön.
Fiksu Assa -hanke toteutetaan ylimaakunnallisena yhteistyönä Helsingin, Espoon, Vantaan,
Hämeenlinnan ja Riihimäen alueen asemien ja asemaseutujen välillä.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjelmapäällikkö esitteli asian. Hankkeen omarahoitusosuus on 1/3. Hankkeen tarkempi sisältö
tarkentuu vasta sitten, kun rahoitus on päätetty. Keskustelun jälkeen päätettiin, että Espoo
osallistuu hankkeeseen.

5. YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden esille nostaminen
Uusista kestävän kehityksen tavoitteista päätettiin 25. - 27.9.2015. Kehitystavoitteet korvaavat
vuonna 2000 asetetut YK:n vuosituhattavoitteet, ja ne ohjaavat YK:n jäsenmaiden toimintaa
vuoteen 2030 saakka. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat yleismaailmallisia. Monet tärkeimmistä
tavoitteista ovat jatkoa vuosituhattavoitteille, kun taas toiset ovat kokonaan uusia.
Ohjelmasuunnitelman yhteydessä päätettiin, että Espoossa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
(Sustainable Development Goals, SDG) tunnistetaan ja priorisoidaan. Tarkoituksena on, että
kaupunkitasolla tunnistetaan keskeiset YK:n kestävän kehityksen 2030 tavoitteet, joissa Espoon
kaupunki toimii aktiivisesti tai joissa on mahdollisuus parantaa omaa toimintaa ja toiminnan
vaikuttavuutta. Alkumäärittely tehdään keväällä yhteistyössä toimialojen ja Kestävän kehityksen
kasvatuksen ohjausryhmän kanssa. Ohjelmasuunnitelmassa tunnistettu toimenpide (nro 21) liittyy
hyötytavoite 4:ään ”Espoolaiset toimivat vastuullisesti”.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmän sihteeri Elina Wanne esitteli asian. Ohjelmapäällikkö kertoi lisäksi, että oli laatinut
yhdessä puheenjohtaja Sirpa Hertellin kanssa Espoon hakemuksen pilottikilpailuun (kansallisen
kestävän kaupunkikehittämisen ohjelma, YM), aiheena ”Kestävän kehityksen tavoitteiden
kaupunkitasoinen hyödyntäminen”. Mikäli Espoon pilotti valitaan toteutukseen, saadaan tukea
kaupungin SDG-työhön. Ohjausryhmä piti teemaa tärkeänä ja sovittiin, että SDG-työn
edistymisestä raportoidaan ohjausryhmälle.
Elinan esitys SDG:istä
Espoon hakemus YM:n Kestävän kaupunkikehittämisen pilottikilpailuun
6. Kansallinen kestävän kaupunkikehittämisen ohjelma (YM)
Ohjelman ensimmäinen työpaja järjestetään Espoossa, Urban Millillä, 21.3.2018 klo 8.30-13.00.
Esittelyssä mm. Kestävä Espoo ohjelma.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjelmapäällikkö esitteli asian. Tilaisuuteen 21.3. osallistuu ohjelman puolesta ohjelmapäällikön
lisäksi puheenjohtaja Sirpa Hertell ja suunnittelija Elina Wanne.

7. Ohjelman vierailu Lahteen 6.6.2018 n. klo 9.30-16.30
Alustavat tutustumiskohteet ja teemat: Lahti Energia, puurakentaminen, Matkakeskus, Kujalan
jäteasema, Green Capital -esittely, Smart & Clean -yhteistyö, liikenteen kehittyminen oikoradan
myötä.
Ohjelmaryhmän käsittely
Päätettiin jatkaa vierailun valmisteluja. Päivän ohjelmaan pyritään sisällyttämään myös
ohjausryhmän kokous.
8. Tiedoksi annettavat asiat
a. Biomassojen selvityshanke 8/2018 – 8/2020; ei saanut rahoituspäätöstä
9. Käsitellään muut mahdolliset asiat
Ei muita asioita.

10. Seuraavien kokousten aikataulu
a. Seuraava kokous on 10.4.2018 klo 15.30-17.30
Kokouksen aiheina mm. Verkostojohtamisen projektin tilannekatsaus, ohjelman
riskienhallintasuunnitelmatyön esittely.
b. Muut sovitut kokousajat keväälle 2018 ovat
25.4. klo 15.30-17.30
22.5. Yhteinen kokous Ympäristölautakunnan
kanssa, alustava klo 16-19 HSY:llä
15.5. klo 15.30-17.30
6.6. koko päivä, Lahti
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

Allekirjoitukset

_______________________

____________________

Sirpa Hertell
puheenjohtaja

Elina Wanne
sihteeri

