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KESTÄVÄ ESPOO POIKKIHALLINNOLLINEN KEHITYSOHJELMA
PÖYTÄKIRJA
Tämän kokouksen keskeisin sisältö on ohjelman raportointi ja SDG-työn
määrittäminen.
Aika:
Maanantaina 13.8.2018 klo 15.30 - 17.30
Paikka:
Lautakunnan kokoushuone (Tekninen keskus) Virastopiha 2 C (1.
kerros), Espoo
Osallistujat:
Sirpa Hertell (pj), vihr.
Elias Erämaja (vpj), kok.
Ville Lehtola, kok.,
Minna Aitola, sd., (saapui klo 15.40)
Aili Pesonen, kesk. (saapui klo 15.45)
Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja
Ilpo Salonen, perusopetuslinjan päällikkö (poistui 16.30)
Pia Ojavuo, taloussuunnittelujohtaja
Olli Isotalo, teknisen toimen johtaja
Anu Tuominen, sosiaalipalvelujen asiantuntija
Lauri Hietanen, Nuorisovaltuuston edustaja
Pasi Laitala, ohjelmapäällikkö
Virpi Pakkala, viestintävastaava
Elina Wanne, pysyvä asiantuntija
Helena Kyrki, pysyvä asiantuntija
Kaarina Saramäki, ymp. ltk:n pj.
1. Kokouksen avaus, järjestäytyminen ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.36. Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
2. Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat
Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen.
3. Ohjelman seurantaraportin hyväksyminen
Poikkihallinnollisen kehitysohjelmat raportoivat työnsä edistymisestä kahdesti vuodessa.
Aikataulu tämän seurantaraportin 1.1. - 31.7. 2018 käsittelyn osalta on seuraavanlainen:
lähetys virkamiesten valmisteluun 13.8. , kaupunginhallituksen kokous 27.8. ja
kaupunginvaltuuston kokous 10.9.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä hyväksyi raportin käydyn keskustelun perusteella tehtävin pienin korjauksin.
4. SDG-työ Espoossa, Espoo YK:n edelläkävijäkaupunki 2018-2025
Elina Wanne esitteli SDG-työn ja siihen liittyvät suunnitelmat kokouksessa. SDG-työ on
Kestävä Espoo -ohjelmasuunnitelman hyötytavoite 4:n toimenpide.

Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä päätti, että ohjelmasuunnitelman mukaisesti käynnistetyssä SDG-työssä
huomioidaan kaupungin saama edelläkävijärooli. Asian valmistelua jatketaan kun
kaupunginhallitus on tehnyt asiasta päätöksen liittymisestä SDG-edelläkävijäkaupunkien
ohjelmaan.
5. Neutral Host Pilot -hanke
Hankkeen päätoteuttajana on Nokia, Espoon kaupungin osuus 6000 euroa. Hankkeessa
kehitetään alueellista 5G-verkkoa, kokeilualueena Kera. Tarkoitus olisi käyttää LuxTurrim5G
älypylväsverkkoa alustana ja tehdä sen päälle oma kaupunkialueen verkko, jossa kaupunki
voisi hallita alueensa dataa haluamallaan tavalla. LuxTurrim5G sisältää fixed ja mobile
ominaisuuksia, älytolpassa on 5G tukiasema, videokameroita, sensoreita, näyttöjä ja esim.
Dronelle akunvaihtoasema.
Hanke liittyy ohjelmasuunnitelman hyötytavoite 1:n ”Rakennamme ja kehitämme Espoota
älykkäillä ratkaisuilla käynnistettävään toimenpiteeseen ”Puhdas ja älykäs Kera”. Espoon
kaupunki on antanut lausunnon kesällä 2018 5G-taajuuksien jakamiseen liittyen ja kertonut
Keran alueen kehittämisen tavoitteista ja erityisesti siitä, kuinka tärkeää Keran kehittämiseen
liittyen on, että 5G-lisenssejä jaettaessa alueellisilla verkkoratkaisuilla tuetaan ja
mahdollistetaan paikalliset älyratkaisut ja ne kytkeytyvät valtakunnallisiin verkkoihin.
Ohjausryhmän käsittely:
Ohjausryhmä hyväksyi, että Kestävä Espoo osallistuu Neutral Host Pilot -hankkeeseen 6000
euron rahoitusosuudella. Rahoitus liittyy hankkeen 1. vaiheeseen. Jatkosta päätetään erikseen.
6. Elämyspeli -hankkeen tilanne ja hankkeen rahoituksen hyväksyminen
Hanke on esitelty ohjausryhmälle kokouksessa 10.4.2018. Hanke etenee ja toteutus lähestyy.
Rahoitus jakautuu kolmelle eri yksikölle seuraavasti: SITO 10 000 euroa, YKE 2 000 euroa,
Kestävä Espoo 5 000 euroa (summiin lisätään alv 24%). Elämyspeli on ohjelmasuunnitelman
4. hyötytavoitteen projekti.
Ohjausryhmän käsittely
Ohjausryhmä hyväksyi hankkeen rahoituksen Kestävä Espoon osuuden 5000 euroa (+alv).
7. Tiedoksi annettavat asiat
7.1 Ilmasto-ohjelman päivittäminen
Valtuuston päätöksen mukaisesti päivitetään ilmasto-ohjelman tiedot uuden hiilineutraaliustavoitteen mukaiseksi.
7.2 Lighthouse-hanke Sparcsin hakemus (käsitelty kokouksessa 15.3.2018) ei saanut
rahoitusta.
7.3 Suunnittelija Helena Kyrki on palannut vanhempainvapaalta Kestävän kehityksen tiimiin.
Helena osallistuu ohjausryhmän kokouksiin pysyvänä asiantuntijana ja esittelijänä.
8. Muut asiat
Ei muita asioita.
9. Syksyn kokousaikataulu
Seuraava kokous ke 29.8. klo 15.30-17.30 Valtuustotalolla
- 18.9. kokous
- 10.10. kehitysohjelmien yhteinen työpaja, tarvittaessa kokous
10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.
Allekirjoitukset

_______________________
Sirpa Hertell
puheenjohtaja

_____________________
Elina Wanne
sihteeri

