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18.8.2021 
 

 
Vasemmisto valtuusto-
ryhmä 
 
 

 
Luonto kuuluu kaikille- aloite 
esteettömän luontopolun  
toteuttamiseksi Paimioon 

 
- khall 1.9.2021 §22 
- tekninen ltk 4.11.21 §33 
- khall 10.11.21 §125 
 

 
Kaupunginhallitus lähetti aloitteen teknisen lau-
takunnan käsittelyyn. Lautakunta toteaa vas-
tauksessaan, että esteetöntä ympäristöä on jo 
Ankkalammella. Uuden luontopolun toteuttami-
seen ei parhaillaan ole määrärahoja. 
Aloite on loppuunkäsitelty. 
 

 
18.8.2021 
 

 
Mäkinen valtuustoryhmä  
 

 
Paimion nuorisoneuvoston 
toiminnan tasa-arvoa louk-
kaavasta rakenteesta 

 
 -khall 15.9.2021 §39 
- ote päätöksestä lähetetty 
28.9.2021 Martti Mäkiselle. 

 
Paimion nuorisovaltuuston kokoonpano on vaa-
lituloksen mukainen, eikä sitä pidä lähteä muut-
tamaan valtuustoaloitteessa vaaditun mu-
kaiseksi vedoten sellaiseen lainsäädäntöön, 
jota ei sovelleta nuorisovaltuustoihin.  
Valtuustoaloite ei anna aihetta toimenpiteisiin.  
Aloite on loppuunkäsitelty. 
 

 
17.11.2021 

 
Valtuutettu Simola jätti 
Vasemmistoliiton  
valtuustoryhmän  
aloitteen 

 
Kriivarin koulutie turvallisem-
maksi 

 
-khall 1.12.21 §140 lähete-
tään tekniselle lautakunnalle  
-tekninen ltk 27.1.2022 §9 
-khall 2.2.2022 §33 

Kriivarin koulun tuntumassa Mauritzintien ylittä-
vän suojatien turvallisuutta on parannettava 
esimerkiksi lisäämällä suojatien valaistusta, ra-
kentamalla ajohidaste, rakentamalla vastaa-
vanlainen kaksipuolinen tienkavennus kuin Pai-
mion Kotipolulta löytyy tai jollain muulla turvalli-
suutta tehokkaasti lisäävällä tavalla. Kriivarin 
koulun ja päiväkodin pysäköintialueen valaistus 
on saatettava asianmukaiseen kuntoon. 
Tekninen lautakunnan vastauksessa  
sanottiin, että kevyen liikenteen väylän  
rakentamisen hanke Mauritzintielle on  
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valtuuston hyväksymässä alustavassa inves-
tointisuunnitelmassa vuodella 2023.  
Mauritzintielle tähän kohtaan kuin koko matkal-
lekin on tulossa huomattavia parannuksia jalan-
kulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen 
hankkeen valmistuttua. Kiinteistöpalvelut tulee 
vuoden 2022 käyttötalouden määrärahoista li-
säämään ja parantamaan alueen valaistusta. 
Aloite on loppuunkäsitelty. 
 

 
17.11.2021 

 
Varavaltuutettu Alander 
jätti Kokoomuksen, - 
KD:n-, PS:n-, Vihreiden- 
ja SDP:n- valtuustoryh-
mät 

 
Vähäjokipolku talvikunnossa-
pidon piiriin 

 
-khall 1.12.21 §141 lähete-
tään tekniselle lautakunnalle 
- tekninen ltk 27.1.2022 §10 
-khall 2.2.2022 §34 

 
Aloitteessa pyydetään Paimion kaupungin tutki-
van mahdollisuutta ottaa Vähäjokipolku talvi-
kunnossapidon piiriin.  Tekninen lautakunta to-
teaa vastauksenaan kaupunginhallitukselle ja 
edelleen kaupunginvaltuustolle, että Vähäjoki-
polku on jo talvikunnossapidon piirissä. Lauta-
kunta toteaa aloitteen käsitellyksi osaltaan. 
Aloite on loppuunkäsitelty. 
 

 
17.11.2021 

 
Valtuutettu Jalonen jätti 
kaikkien valtuustoryh-
mien yhteisen aloitteen 

 
Omaishoitajien maksuttomat 
liikuntapalvelut 

 
-khall 1.12.21 §142 lähete-
tään sivistys- ja vapaa-ajan 
lautakunnalle 
-siva ltk 1.3.2022 § 21 
-khall 16.3.2022 §71 
 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päättää to-
teuttaa omaishoitajien ilmaisen sisäänpääsyn 
uimahalli Solinaan huhtikuussa 2022 liikunta-
kampanjan muodossa. Tämän jälkeen uimahal-
lissa käynnistyy peruskorjaus, jonka valmistu-
misen jälkeen käyttöön otettavista sisään-
pääsymaksuista ja taksoista päätetään myö-
hemmin erikseen. Syksylle 2022 omaishoitajat 
saavat yhden ilmaisen sisäänpääsyn viikossa  
Solinan väliaikaiseen kuntosaliin.  
Aloite on loppuunkäsitelty. 
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17.11.2021 

Valtuutettu Mäkelä jätti 
Kokoomuksen,- Keskus-
tan-, KD:n- ja  PS:n-  
valtuustoryhmien aloite 

 
Vaihtoehtoistavamman  
budjettikäsittelyn puolesta 

  
Aloite odottaa käsittelyä. 

 
17.11.2021 

 
Valtuutettu Reponen jätti 
kaikkien valtuustoryh-
mien yhteisen aloitteen 
 

 
Tarjotaan suomalaista ruokaa 
Paimion kaupungin järjestä-
missä tilaisuuksissa 

 
-khall 02.03.2022 § 48 

 
Kaupungin järjestämät tilaisuudet ovat pääosin 
kaupungintalolla kokous-, koulutus- ja neuvot-
telutilaisuuksien tarjoiluja, joista huolehtii Lou-
naskahvila Ansku Oy. Lounaskahvila Ansku Oy 
kertoo käyttävänsä ruuan valmistuksessa koti-
maisia ja lähituottajien tuotteita sekä valmista-
vansa ruuat ja leivät pääosin itse. 
 Aloite on loppuunkäsitelty. 
 

 
17.11.2021 

 
Valtuutettu Sari Murto  

 
Tuulivoimarakentamisen lu-
vat ja valvonta 

 
-khall 1.12.21 §143, aloite 
lähetetään ympäristölauta-
kunnalle valmisteltavaksi 
-ympäristöltk  1.3.2022 § 14 
-khall 16.03.2022 § 68 

 
Ympäristöluvan tarve on harkittava tapauskoh-
taisesti, eikä sitä tarvitse kaikissa tuulivoima-
hankkeissa edellyttää, ellei toiminnasta ai-
heudu em. naapuruussuhdelaissa tarkoitettua 
kohtuutonta rasitusta esim. melu- tai välkevai-
kutuksien muodossa lähialueen asukkaille.  
Korkein hallinto-oikeus on Huso-Pöylän tuuli-
voimapuiston osayleiskaava-asiassa tutkinut 
kaupungin ja Turun hallinto-oikeuden tekemien 
päätösten lainmukaisuuden ja päätynyt hylkää-
mään valitukset. Paimion kaupunki on noudat-
tanut ja noudattaa korkeimman hallinto-oikeu-
den päätöksiä, niin tässäkin tapauksessa.  
Aloite on loppuunkäsitelty. 
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9.2.2022 

 
Valtuutettu Martti  
Mäkinen 

 
Titanic-talous jatkuu voimalla 
– monitoimihalli heti 

 
-khall 02.03.2022 § 49 

 
Valtuutettu Mäkisen valtuustoaloitteen johdosta 
on todettava, että Paimion kaupungin tai sen 
konserniyhtiöiden velkaa tai takuita koskevat 
tiedot eivät pidä paikkaansa. Kaupungin vel-
kaantuminen tai takuiden myöntäminen eivät 
ole missään vaiheessa olleet holtitonta, vaan 
niitä on tarpeen mukaan käytetty pääosin kau-
pungin välttämättömien investointien toteutta-
miseen tai konserniyhteisöjen tarpeelliseksi 
nähtyihin investointeihin. Paimion kaupungilla 
ei ole vireillä monitoimihallin rakentaminen. 
Aloite on loppuunkäsitelty. 
 

9.2.2022 Valtuutettu Martti  
Mäkinen 

Titanic-talous jatkuu voimalla 
– kaikki peitetään valtuustolta 

  
Aloite odottaa käsittelyä. 

 
9.2.2022 

 
Valtuutettu Martti  
Mäkinen 

 
Titanic-talous jatkuu voimalla 
– kuka johtaa Paimiota 

 
-khall 02.03.2022 § 50 

 
Kaupunginjohtaja ilmoittaa eläkkeelle jäämises-
tään kaupunginhallitukselle sitten, kun asia on 
ajankohtainen. Aloite on loppuunkäsitelty. 
 

9.2.2022 Valtuutettu Nieminen konserniohjeen päivittäminen   
Aloite odottaa käsittelyä. 

9.2.2022 Valtuutettu Murto kuntalaista kuuntelevaa hal-
lintoa 

  
Aloite odottaa käsittelyä. 


