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Euroopan kestävin

kaupunki, Espoo.

Nyt ja tulevaisuudessa. 

#kestäväEspoo



Espoon visio

Otsikko otsikko otsikko #kestäväEspoo

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on 
vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa 
kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja 
jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa. 



Espoon arvot ja toimintaperiaatteet

#kestäväEspoo

Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen.
Espoossa on tärkeää, että arki sujuu. Espoon parhaat voimavarat ovat asukkaat, 
yhteisöt ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistuminen palvelujen kehittämiseen ja 
yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin 
vastaavat palvelut.

Espoo on vastuullinen edelläkävijä.
Edelläkävijyys merkitsee ennakkoluulottomuutta ja luovuutta, avoimuutta, nykyisen 
kyseenalaistamista ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Edelläkävijyyteen
sisältyy tutkimuksen ja kansainvälisen kokemuksen hyödyntäminen, kokeilut ja myös 
niihin liittyvien epäonnistumisten kestäminen. Kehitämme Espoota taloudellisesti, 
ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävästi.

Espoo on oikeudenmukainen. 
Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, 
inhimillisesti ja suvaitsevasti.



Osallistuva Espoo Hyvinvoiva Espoo

Kestävä Espoo
Innostava ja elinvoimainen 

Espoo

ESPOON KAUPUNGIN POIKKIHALLINNOLLISET 

KEHITYSOHJELMAT 2017-2021



Älykkäät ratkaisut  

rakentamiseen ja 

kaupungin 

kehittämiseen 

Tavoitteet ja toimet

Päästöttömät

energiaratkaisu

Sujuvat ja 

monipuoliset

liikkumisen ratkaisut

Vastuullinen arki

ja elämäntapa

Luontoarvot ja 

luontohyödyt

hyvinvoinnin lähteenä
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#kestäväEspoo

Mitä uutta 

kestävässä kehityksessä?



YK:n Agenda2030 mukaiset kestävän 
kehityksen 17 tavoitetta, 169 alatavoitetta
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17 tavoitetta, 169 alatavoitetta, 
yli 230 indikaattoria (maakohtaiset)
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SDG-työn uusi näkökulma: 
Espoo kutsuttu YK:n edelläkävijäkaupungiksi

• 25 edelläkävijäkaupungin ryhmä + 5 alkuperäiskansojen aluetta
• Espoo Aalto –yliopiston kanssa yliopistokaupunkien ryhmässä, jossa 4 muuta 

huippuyliopistokaupunkia Palo Alto, Cambridge, Heidelberg and Noida

• Espoo sitoutunut saavuttamaan SDGt eli kestävän kehityksen 
tavoitteet 5 vuotta etuajassa eli vuonna 2025

• Espoo aloittaa SDG-työnsä seuraavilla:
• 4 hyvä koulutus
• 9 teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
• 13 ilmastoteot

• Espoossa SDG-työtä tehdään yhteistyössä asukkaiden, oppi- ja 
tutkimuslaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa
• SaaS, MaaS, kiertotalous, energia ja muut smart city -ratkaisut
• Keran kehittäminen, smart city, SDG-alusta

SDG = Sustainable Development Goal





Mitä tämä tarkoittaa Espoossa?

• Kestävän kehityksen työ viedään nyt kokonaan uudelle tasolle 

• SDG-työn kolme tasoa: Espoo, Suomi ja kokomaailma
• Kansallinen rooli SDG-asian edelläkävijänä Suomessa, 

globaali rooli edelläkävijänä

• Yhteys olemassa oleviin ja uusiin kumppaneihin: 
rahoitusmahdollisuudet, yhteisprojektit

• Kaupungin sisäisten toimijoiden tunnistaminen ja organisoituminen

• Kaupungin kaikki tekeminen: peilaus SDG:iden kautta

• Yhteys Espoo-tarinaan

• Tärkein on yhteys asukkaisiin, tehdään #yhdessä #SDGCityEspoo
• Kohderyhmänä erityisesti nuoret
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#kestäväEspoo

Asukkaat ja yhteisöt

kestävän kehityksen

tekijöinä



Mahdollisuuksia tehdä 

ja vaikuttaa

Tee sitoumus!

Osallistu Esim. vieraslajitalkoot, Meidän Puisto

#kestäväEspoo

www.sitoumus2050.fi

#kestäväEspoo

Ideoi uutta Tapahtuma, teko, kampanja

http://www.sitoumus2050.fi/


www.sitoumus2050.fi/elamantavat#/



Espoon kaupungin sitoumukseen on liittynyt 
yli 120 kaupungin yksikköä, työntekijää ja 
asukasta



Älykkäästi, 

kestävästi, 

yhdessä

#kestäväEspoo



Älykkäästi, 

kestävästi, 

yhdessä

#kestäväEspoo

KIITOS!

elina.wanne@espoo.fi

#kestäväEspoo


