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Kokouksen aihe Hinku-työryhmän ja ympäristöohjelman seurantaryhmän yhteiskokous 

Kokousaika Tiistai 2.2.2021 klo 17:00 

Kokouspaikka Teams 

Läsnä  
Hinku-työryhmä: 

Pasi Ristilä, ymp.ltk  
Markus Kaarlela, koulutusltk 
Katja Tiittanen, koulutusltk 
Outi Tuominen, sivistys- ja vapaa-aikaltk  
Timo Mäkelä, tekn.ltk 
Juha Saarinen, tekn. johtaja 
Sanna-Maija Ansio, kh 

  Elle Okker, nuorisovaltuusto 
Sinikka Koponen-Laiho, ymp.suoj.siht. 

Ympäristöohjelman seurantaryhmä: 
 Jaana Hölsö, hallintojohtaja 
 Mika Ingi, elinkeinojohtaja 

Jyrki Lumiainen, sivistysjohtaja 
Eeva-Sirkku Pöyhönen, sosiaali- ja terveysjohtaja 
Pasi Hutanen, tietohallintopäällikkö 
Tero Aaltonen, kiinteistöpäällikkö 
Timo Ilola, kh 
Markku Ylihonko, koulutusltk 
Henna Pirhonen, sivistys- ja vapaa-aikaltk 
Matti Pajala, tekn.ltk 
Marja Mäenpää, ymp.ltk 
Anne-Ly Palosaari, sosiaali- ja terv. ltk 

 
 

 

1. Kokouksen avaaminen 
 
Sinikka Koponen-Laiho avasi työryhmien yhteiskokouksen ja todettiin 
läsnäolijat.  Eeva-Sirkku Pöyhönen oli etukäteen ilmoittanut olevansa 
estynyt osallistumaan kokoukseen. Aada Sevon ilmoitti ennen 
kokousta, ettei ole enää nuorisovaltuuston edustaja Hinku-
työryhmässä, vaan tilalle kokoukseen tulee Elle Okker, jolle hän oli 
välittänyt kutsun.  
 

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 

Pasi Ristilä ehdotti työryhmien yhteiskokouksen puheenjohtajaksi Timo 
Ilolaa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

3. Ympäristöohjelman mukaiset toimenpiteet vuonna 2021 
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Käytiin läpi ympäristönsuojelusihteerin laatima listaus Paimion 
kaupungin ympäristöohjelman mukaisista toimenpiteistä ja vuosikello 
2021. 

Keskustelussa esiin tullutta: 

Hankintastrategian laadinnan aloittaminen 

- Jyrki Lumiainen muistutti, että hiljakkoin on julkistettu Suomen 
ensimmäinen Kansallinen julkisten hankintojen strategia. Voitaisiinko 
sitä hyödyntää oman hankintastrategian laadinnassa tai ottaa suoraan 
sovellettavaksi oman 1.2.2021 voimaan tulleen kaupungin 
hankintaohjeen kanssa. 

- Pasi Ristilä esitti työllisyysnäkökulman esiin tuomista 
hankintastrategiassa 

- Jaana Hölsö totesi, että hankintastrategia on mietittävä suhteessa 
kuntastrategiaan ja yhdessä pohdittava mm. mitä toiminnallisuuksia 
hankintastrategia sisältäisi 

-  Jyrki Lumiainen totesi, että hankintastrategia palvelee koko kaupunkia. 
Hankintastrategiatyö tulisi aloittaa johtoryhmävetoisesti. 
 

Tilinpäätökseen ympäristöohjelman toteutuminen ja ympäristöraportti 

- ympäristönsuojelusihteeri työstää ympäristöraportin tilinpäätökseen 
Meri Leinon viime vuonna laatiman pohjan avulla 
 

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen 

- Kunta-Helmi –hankkeet (lintukosteikko, Vähäjoki-Karhunoja, Juntolan 
ls-alue), jättiputken torjunta VieKas LIFE –hanke ja jättipalsamin 
torjunta jatkuvat koko kuluvan vuoden viranhaltijan koordinoimina ja 
työstäminä yhteistyössä viheryksikön kanssa 
 

Energiatehokkuus ympäristökasvatuksessa 

- Tero Aaltonen kertoi, että Kriivarin koulussa viime vuonna 4. luokalla 
aloitettu 50/50 hanke jatkuu 6. luokalle saakka. Koulu käyttää Enni-
sovellusta, jonne Tero lisää kulutustietoja, joiden pohjalta oppilaat 
tekevät projektitehtäviä opettajansa johdolla. Raportointi tapahtuu 
Ennin kautta. Seurataan Kriivarin kokemuksia. 
 
Toimintakulttuurin muutos 
 

- Jyrki Lumiainen kertoi, että kaupunki panostaa ympäristökasvatukseen 
myös uusin keinoin, sillä esim. Tapiolan päiväkotiin on perusteilla 4-5-
vuotiaillle lapsille kokeiluluonteinen luontoryhmä. Jyrkin ehdotuksesta 
lisätään myös toimenpidelistaan ja vuosikelloon: Kaupunki panostaa 
ympäristökasvatukseen/Luontoryhmä päiväkotiin 
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Sähköautopilottiselvityksen tekeminen 

- Jyrki Lumiainen kertoi, että parhaillaan on nähtävillä ja lausunnoilla 
hallituksen esitys laiksi tieliikenteen puhtaiden ja energiatehokkaiden 
ajoneuvojen hankinnoista (taustalla EU:n puhtaiden ajoneuvojen 
direktiivi). Tulee vaikuttamaan jatkossa merkittävästi kuntien ajoneuvo- 
ja kuljetuspalveluhankintoihin.  

- Jyrki Lumiainen esitti, että oppilashuolto voisi olla myös yksi 
mahdollinen sähkö/kaasuautopilotista kiinnostunut kohderyhmä 
kotihoidon ja teknisen sektorin lisäksi.  

- Juha Saarinen kertoi, että esim. sähköautojen latauspaikkoihin on 
tulossa uusia innovatiivisia ratkaisuja, joka mm. edesauttaisi 
latauspaikkojen määrän kasvua 

- Tero Aaltonen kertoi, että rakennusmääräyskokoelmassa edellytetään, 
että esim. peruskorjauksen yhteydessä kiinteistölle on tehtävä 
sähköauton latauspaikka (laki rakennusten varustamisesta 
sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä 
automaatio- ja ohjausjärjestelmillä tuli voimaan 11.11.2020) 

- sähköautopilottiselvityksen teettäminen olisi hyvä saada alkuun 
johtoryhmävetoisesti (mikä toimiala soveltuvin pilotille) 

 

Vapaaehtoiset lisävuokrasopimukset (pellot) 

- keskusteltu viheraluemestarin kanssa, valmistellaan lisäehdot 
(projektityöntekijä apuna) 

 

Hiilinielukartoitus ja kompensaatiot 

- ympäristöohjelman mukaan kaupungin tulisi kartoittaa omistamiensa 
metsäalueiden hiilinielut. Lisäksi kaupungin tulisi ottaa käyttöön 
kompensaatiomenetelmä eli kun kaavoitetaan asutusta metsäalueelle, 
tulisi alueen hiilinielu pystyä korvaamaan toisaalla kunnassa. 

- hiilinielukartoitus olisi teetettävä asiantuntijakonsultilla, ja siihen ei 
tänä vuonna ole varauduttu 

- kaavoituksessa kaavoituspäällikön mukaan asiakirjoihin on alettu kirjata 
teemoiksi mm. ympäristö- ja ilmastonäkökulmat kuten kestävä kehitys, 
energia ja hiilineutraalius. Kaavassa pyritään varmistamaan 
mahdollisimman eheä ja monipuolinen viherverkosto, mahdollisuudet 
lähiulkoiluun, toimivat kevyen liikenteen yhteydet keskustaan ja 
ulkoilureiteille sekä hyvät yhteydet joukkoliikennepysäkeille.  Merkittävä 
vaikutus on kaavan lisäksi itse rakennuksilla (rakentamistapa, 
lämmitysmuoto ja ilmastoinnin toteutus). 
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Ympäristöviestinnän tehostaminen ja lisääminen  

- Elle Okker lupasi nuorisovaltuuston puolesta, että nuorisovaltuusto on 
kiinnostunut yhteistyöstä ympäristöviestinnässä 

 

4. Työryhmien yhdistäminen kuntavaalien jälkeen 
- Marja Mäenpää piti yhdistämistä hyvänä, koska työryhmien 

tehtävät pitkälti päällekkäisiä, ja ilmastotavoitteita on esitetty 
ympäristöohjelmassa. Hinku (Kohti hiilineutraalia kuntaa) -
verkostossa Paimion kaupunki on mukana toistaiseksi ( 
Hiilineutraalisuomi > Hinku-verkosto) 

- Jaana Hölsön mukaan uutta Hinku-työryhmää voi verrata 
toimikuntiin, jotka kaupunginhallitus asettaa kesäkuussa 2021.  

- Jyrki Lumiainen esitti, että nykyinen kaupunginhallitus voisi tehdä 
päätöksen, että Hinku-työryhmä ja ympäristöohjelman 
seurantaryhmä yhdistetään. 

- Hinku-työryhmän ja ympäristöohjelman seurantaryhmän yhteinen 
ehdotus kaupunginhallitukselle:  

- työryhmät esittävät kaupunginhallitukselle työryhmien 
yhdistämistä jatkossa. Uuteen työryhmään tulisi nimetä edustajat 
kaikista lautakunnista ja nuorisovaltuustosta ja heille varaedustajat 
sekä kaikki toimialajohtajat ja heille varahenkilöt. 

- ympäristönsuojelusihteeri hoitaa asian käytännössä 
kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 

 
5. Seuraavan kokouksen ajankohta 

- päätettiin pitää seuraava Hinku- ja ympäristöohjelmaryhmien 
yhteiskokous ti 20.4. klo 17.00.  

 
 

6. Muut esille tulevat asiat 
- Tiedoksi: Kestävä Varsinais-Suomi 2030 -ohjelman 

käynnistämistilaisuus 12.2.2021 klo 9-11 Teams-webinaarina. 
Ilmoittautuminen 11.2. mennessä 
https://www.valonia.fi/tapahtuma/kestava-varsinais-suomi-
2030-mika-on-tilanne-nyt-ja-mita-tavoittelemme/  

 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. 

 

 

    Muistion kokosi Sinikka Koponen-Laiho 

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Hinku
https://www.valonia.fi/tapahtuma/kestava-varsinais-suomi-2030-mika-on-tilanne-nyt-ja-mita-tavoittelemme/
https://www.valonia.fi/tapahtuma/kestava-varsinais-suomi-2030-mika-on-tilanne-nyt-ja-mita-tavoittelemme/

