PÖYTÄKIRJA

INNOSTAVA ELINVOIMAINEN ESPOO -OHJELMA, OHJAUSRYHMÄ
Aika

keskiviikko 13.5.2020 klo 14.00–16.00

Paikka

Teams-kokous

Paikalla

Jaana Jalonen (pj)
Johanna Karimäki (vara-pj)
Mikko Kiuttu
Kimmo Oila
Toni Seppänen
Tuula Antola
Susanna Tommila
Jenni Björksten (poistui 15.35)
Harri Rinta-aho
Olli Isotalo
Jaana Tuomi
Erkki Pärssinen
Riikka-Maria Yli-Suomu

Nuorisovaltuutettu

Milla Suominen

Ohjelmapäällikkö

Harri Paananen
Maarit Viik-Kajander

Viestintävastaava

Mari Ala-Mikkula

Muut kutsutut

Mikko Kivinen
Jaakko Blomberg
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Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.03.

2

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Uusi sosiaali- ja terveystoimen
edustaja Jenni Björksten esittäytyi. Hän on myös Hyvinvoiva Espoo -ohjelman
ohjelmapäällikkö.

3

Espoon pohjois- ja keskiosien kaava (Mikko Kivinen)
Projektinjohtaja Mikko Kivinen teknisestä ja ympäristötoimesta kertoi Pohjois- ja KeskiEspoon kehitysnäkymistä.
Espoon pohjois- ja keskiosien kaava on tällä hetkellä kaupunginhallituksen käsittelyssä.
Aluekokonaisuuteen kuuluu täysin uusia alueita, kuten Hista ja Hepokorpi, tiivistyviä alueita,
kuten Juvanmalmi, Espoon keskus ja Ämmässuo ja sekoittuvia alueita, kuten Lommila ja
Koskelo/Viiskorpi. Esityksessä keskityttiin elinkeinoelämän vaikutuksiin.
Koko POKE-alueella oli 17 000 työpaikkaa vuonna 2017, joista teollisuus, kaupalliset palvelut
ja julkiset palvelut isoimpia alueita. Toimistotyön osuus on merkittävästi pienempi kuin
muualla Espoossa.
Tavoitteena on 11 000 uutta työpaikkaa. Vuonna 2050 kokonaistyöpaikkamääräksi
tavoitellaan vajaata 21 000 työpaikkaa. Työpaikkoja tulee merkittävästi lisää Histaan, Espoon
keskukseen ja Lommilan alueelle sekä Viiskorven ympäristöön. Teollisuus ja varastointi
kasvavat eniten (+ 15 %).
POKE-alueen kaavamääräyksissä elinkeinoelämän alueille sallitaan myös
asuntorakentamista. Eteläisen Espoon supistuvien elinkeinoelämän alueiden yrityksille on
tarjolla sijoittumismahdollisuuksia. Pääasiassa vahvistetaan olemassa olevia
elinkeinoelämän alueita.
Tutustu esitysmateriaaliin (linkki johtaa ohjelman työtilaan).

Ohjausryhmän käsittely
Koska kaava on tällä hetkellä kaupunginhallituksen käsittelyssä, Johanna Karimäki toivoi,
ettei IEE-ryhmä tekisi epävirallisena elimenä kannanottoa asiaan.
Jaana Tuomi totesi, että Espoo Marketingille tulee paljon kyselyjä tämäntyyppisistä tonteista.
Mikko Kivinen myönsi, että koska kaupungin maanomistusosuus on melko pieni, paljon
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vaihtoehtoja ei useinkaan ole tarjolla. Monesti joudutaan kääntymään yksityisten
maanomistajien puoleen. Ensin aina kuitenkin kartoitetaan Espoon omat tontit, ennen kuin
mahdollisesti ohjataan muihin kaupunkeihin tai kuntiin.
Todettiin, että listaus siitä, millä alueilla on tarvetta tietyntyyppiselle yritystoiminnalle,
helpottaisi esimerkiksi Espoo Marketingin, mutta myös teknisen ja ympäristötoimen työtä.
Listaus voisi olla ”visiotyyppinen”, missä kuvattaisiin alueiden luonteet ja ominaispiirteet.
Sovittiin, että laaditaan tällainen yleiskatsaus syksyn aikana IEE-ryhmässä. Yksittäisiä
alueita, mihin halutaan tarkennusta, voitaisiin sitten ohjausryhmällä käydä läpi.
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Taidetta Keran alueelle (Jaakko Blomberg)
Keraa on ryhdytty elävöittämään, mihin myös IEE-ohjelma on päätöksellään vaikuttanut.
Kera-kollektiivin työstämä projekti on käynnistynyt tosi hyvin, ja koronaepidemiasta
huolimatta taidetta on päästy näkemään.
Kerasta on tarkoitus luoda taidekeskittymä, ”Euroopan suurin muraalikeskittymä”. Taide
houkuttelee tutustumaan alueeseen, mutta taidetta voi nauttia myös junan ikkunasta. Kerakollektiivi on saanut paljon yhteydenottoja tahoilta, jotka ovat kiinnostuneita järjestämään
alueella jotain toimintaa. Taiteella on itseisarvo, mutta se luo myös hienot puitteet
tapahtumille. Taiteen avulla Kerasta tulee ainutlaatuinen ympäristö. Toukokuussa 2020
järjestetään avoin haku uusien taiteilijoiden saamiseksi alueelle.

Ohjausryhmän käsittely
Todettiin, että Keraan on saatu jo nyt korkeatasoisia ja ammattitaitoisia taiteilijoita, mutta
koronaepidemian takia ei olla saatu sitä näkyvyyttä, mitä olisi normaalisoloissa voitu saada.
Ulkotilat kuitenkin mahdollistavat ihmisten saapumisen paikalle turvaväleilläkin.
Kokonaisbudjetti toiminnalle on noin 30 000–40 000 € ja nyt haettava 10 000 euron osuus
IEE-ohjelman rahoista menisi taiteen tekemiseen. Taiteilijoille maksettaisiin oma osuutensa
joko palkkiona tai laskulla.
Pohdittiin, voisivatko lapset ja nuoret osallistua taiteen tekemiseen. Näin onkin tarkoitus
tehdä. Alueelle esimerkiksi tulee Kulttuurikontti, missä voidaan tehdä taidetta paikan päälle
tai viedä mukaansa.
Vaikka alueella ei olekaan vielä palveluja, voi taide houkutella tulemaan tutustumaan.
Lähimatkailu on tärkeä teema koronatilanteen vuoksi, joten siihen on syytä panostaa.
Tuula Antola pyysi muistuttamaan taiteilijoita yksinyrittäjien 2000 euron toimintatuesta, joka
on tarjolla 30.9.2020 saakka. Kaupunki vastaa tuen jakamisesta. Hakuohjeet löytyvät
kaupungin ja Business Espoo -verkoston verkkosivuilta.
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Päätös: Ohjausryhmä on jo aiemmin 27.11.2019 kokouksessaan päättänyt rahoittaa Avoin
Kera -hanketta 30 000 eurolla. Hankkeeseen kuuluvalle Kera-kollektiiville kohdistetaan
10 000 euron lisärahoitus taiteilijoiden tukemiseen.
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Keilaniemen brändäys (Mari Ala-Mikkula)
Ohjausryhmä on aiemmissa kokouksissaan sivunnut elinkeino- ja kilpailukykyjaostosta
tullutta ajatusta brändätä Keilaniemeä uudestaan. Aiheesta on käyty keskustelua teknisen ja
ympäristötoimen markkinointipäällikön Marjut Gerkmanin kanssa, mutta heillä ei ole
resursseja lähteä toteuttamaan Keilaniemen osalta mitään isompaa. Koska alueen uudet
palvelut on kuitenkin syytä saada paremmin kaikkien tietoisuuteen, on yhdessä Visit Espoon
kanssa ideoitu konseptia ”mökkeilyä Keilaniemessä”. Rahoitus tekemiseen tulee ohjelman
Espoo Innovation Gardenin ja kasvukäytävien tunnettuutta lisääväästä projektista (35 000 €).
Alkuperäinen idea oli tuoda kesäksi 2020 ekologinen siirrettävissä oleva mökki, Majamaja,
Keilaniemeen esimerkiksi Laguunin lähettyville. Keilaniemeen on lähivuosien aikana tulossa
hotelleja ja asuntoja, joten yöpyminen tarjoaisi maistiaisia tulevasta. Majamajassa yöpyvien
somevaikuttajien avulla ja yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa saataisiin
hyvää näkyvyyttä Keilaniemen palveluille. Majamajan siirtäminen osoittautui kuitenkin
kustannuksiltaan liian suureksi, joten korvaavaa ajatusta majoituksen järjestämiselle
mietitään parhaillaan.
Jatkona Visit Espoon kanssa toteutettavalle projektille voitaisiin hyödyntää espoolaisten
lukiolaisten Global Communications -kurssia. Kurssilla kansainvälisen viestinnän taitoja
opiskelevat lukiolaiset voisivat lopputyönään tehdä kaupunkimarkkinointivideoita Espoosta, ja
Keilaniemen palvelut voisi tulla kyseeseen myös siinä kohtaa. Kurssi järjestetään tammimaaliskuussa.

Ohjausryhmän käsittely
Todettiin, että Rantaraitin näkyvyys erityisesti Keilaniemen kohdalla ei ole vielä suurelle
yleisölle tuttua ja siinäkin mielessä tämäntyyppinen tekeminen on arvokasta.
Vaihtoehtona Majamajalle esitettiin asuntovene-tyyppistä ratkaisua tai tentsile-telttaa.
Keilaniemeä on tärkeä markkinoida myös paikkana asua, joko omassa kodissa tai hotellissa.
Projektin tuloksia seurataan loppuvuoden kokouksissa.
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Espoonlahden elinvoiman kehittäminen – tilannekatsaus työpajan
suunnitteluun
Käytiin tilannekatsaus Espoonlahden työpajan suunnittelun osalta.
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Ohjausryhmän käsittely
Työpajan suunnittelu on jäänyt koronatilanteen jalkoihin, mutta tarvetta sen järjestämiselle tai
ainakin konseptin alkuun saattamiselle on edelleen, sillä on tärkeää viedä alueen yhteistä
kehittämistä eteenpäin.
Sovittiin, että pidetään työpajan suunnitteluporukalla (Jaana Jalonen, Harri Paananen, Tuula
Antola, Maarit Viik-Kajander, Mari Ala-Mikkula) palaveri vielä ennen lomia. Kutsutaan myös
Susanna Tommila mukaan.

7

Muut asiat
-
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Kutsutaan Sampo Suihko Omniasta esittelemään Kiviruukin alueen kehittymistä ja
Cleantech Gardenia, joko 8.6. tai syksyllä. Samoin Espoon Asuntojen toimitusjohtaja.
EspooCult -tutkimuksen loppuraportti on julkaistu ja se käydään jokaisen
poikkihallinnollisen ohjelman kanssa läpi. Todettiin, että IEE-ohjelmaa voisi palvella hyvin
tulosten yhteydessä pidettävä työpaja, missä mietittäisiin, mitä tutkimustulos voisi
tarkoittaa elinvoiman ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Susanna Tommila palaa asiaan.

Seuraavat kokoukset
•
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8.6. klo 14–16, Teams-kokous

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.59.

Allekirjoitukset

Jaana Jalonen

Mari Ala-Mikkula

puheenjohtaja

kokouksen sihteeri
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