Paimion kaupunki tiedottaa
1/2022
Asuminen

Keskustan tuntumassa,
maaseudun rauhassa
12 uutta tonttia avautuu
varattavaksi sähköiseen
tonttikauppaan 11.2. Hanhijoen kauniilla niittyvaltaisella
alueella. Kolme tonttia sijaitsee Kohisevantien päässä
Karhunojan suuntaan laskevan niityn laidalla. Loput yhdeksän tonttia ovat aiemmin
hevoslaitumena toimineella,
Hanhijoentien ja Loppistentien välissä olevalla alueella. Seitsemälle tontille ajo
tapahtuu Ketokujan kautta,
kahdelle tonteista kulku on
Rinnetien puolelta. Tontit sijaitsevat pitkälti jo valmiiksi
rakennetulla alueella ja katuvalotkin teiden varsilta löytyvät. Lisätietoa tonteista löytyy tontit.paimio.fi-sivulta.
Kaikki tontit on kaavoitettu
erillispientalojen alueeksi, eli
tonteille voi rakentaa omakotitalon tai kaksiasuntoisen

Kaupungintalon
aukioloajoissa
muutoksia

talon. Tontit ovat kooltaan
Ketokujan vähän alle tuhannesta neliöstä Kohisevantien
yläpuolella sijaitsevan tontin lähes 1800 neliöön. Rakennusoikeutta tonteilla on
249–441 neliötä.

Paimion kaupungintalon
aukioloajoissa on tapahtunut
muutoksia. Muutokset koskevat talon ovien avautumista
arkiaamuisin. Ovet avautuvat
keskiviikkoa lukuun ottamat-

Palvelut lähellä
Hanhijoelta on lyhyt kävely- ja automatka Vistalle
ja matonpesupaikan kautta
pääsee kauniin Vähäjokipolun alkuun. Lähimmät päiväkodit, koulu ja muut palvelut
sijaitsevat Vistalla, jonne
matkaa kertyy vain reilu kilometri. Kiusalan puistossa
sijaitseville Paimion frisbeegolfradalle sekä uuteen
Hanhen leikkipuistoon on
matkaa alle kilometri.
Kaupungilta löytyy tontteja varattavaksi myös Tiilitehtaan alueelta ja muuta-

ta klo 9. Keskiviikkoisin ovet
avautuvat entiseen tapaan
kello 10. Muuttuneet ajat on
syytä huomioida esimerkiksi kun tehdään tilavarauksia
Paimiosaliin.

Vesihuolto
Onko tämä sinun takapihaasi jo ensi kesänä? Karhunojan ja Vähäjoen
varsilta löytyy idyllisiä seikkailu- ja retkipaikkoja. Kuvaaja: MammaJ

ma Saaren alueelta. Tontteja voi ostaa ja vuokrata.
Varaus on voimassa puoli
vuotta sen tekemisestä ja
jatkoaikaakin varaukselle voi
pyytää.
Tiilitehtaan ja Saaren alueen tontit ovat varattavissa jo nyt. Hanhijoen tontit

avautuvat sähköisesti varattaviksi 11.2.2022 klo 0.00:
tonttikauppa.paimio.fi. Kun
varauslomake on täytetty
ja varausmaksu maksettu,
varaus tulee voimaan. Kysyntää tonteista on jo ollut,
joten ole nopea saadaksesi
unelmatonttisi!

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus
Seutukaupunkiverkosto,
johon Paimiokin kuuluu, toteuttaa yhteistyössä Innolinkin kanssa vetovoimatutkimuksen 57:lle seutukaupungille. Seutukaupunkien asukkailla on sähköisen kyselyn
avulla mahdollisuus kertoa
omia mielikuviaan siitä, mikä
on parasta tai mitä parannettavaa on vastaajien omassa
kotikaupungissa. Kyselylinkki löytyy kaupungin etusivun
uutisista. Kysely on avoinna
helmikuun loppuun asti.

Kaupungintalo

Paimion
Vesihuolto Oy
tiedottaa
Muistithan ilmoittaa vesimittarin lukeman vesilaitokselle! Jos lukemaa ei ole
ilmoitettu, toimita se pikaisesti Paimion Vesihuolto
Oy:lle. Jos sinulla on etäluettava vesimittari, lukemaa
ei tarvitse ilmoittaa.
Vesimittarin lukeman voit
ilmoittaa:

• Kulutus-Webillä, Paimion
kaupungin nettisivuilla www.
paimio.fi/vesimittarinluku
• Sähköpostilla mittariluku@paimio.fi
• Soittamalla vesilaitoksen
toimistoon 02-4745 295
Muistathan tarkistaa vesilaskusta, että antamasi
lukema on laskussasi oikein.

Viestintä

Viestinnän
asiakasraati
Kiinnostaisiko sinua paimiolainen olla mukana kehittämässä
Paimion kaupungin viestintää
asiakasraadin kautta? Ajankohtaisena kohteena ovat valmisteilla
olevat kaupungin uudet internetsivut, myöhemmin viestintäteemat
laajemminkin. Jos kiinnostuit, niin
ilmoittaudu mukaan 28.2. mennessä: viestinta@paimio.fi. Tilaa
on kuudelle innokkaalle henkilölle.

paimio.fi

Paimion opisto

Harrastuksista voimaa ja energiaa arkeen
Paimion opiston kurssien
ilmoittautumiset sekä lisätiedot hintoineen ja paikkatietoineen netistä www.
opistopalvelut.fi/paimio
tai puhelimitse toimistosta
02 4745 316. Verkkokurssit
järjestetään etäopetukse-

na ja kaikki muut kurssit lähiopetuksena, ellei koronatilanteessa tule muutoksia.

Verkkokurssit
Nämä verkkokurssit toteutetaan Microsoft Teamsin kautta. Ilmoittautuneille

lähetetään osallistumislinkki ja -ohjeet ennen
kurssinalkua sähköpostiin.
300449 Aktuellt -öva
svenska på lunchen III
(pienryhmä)
Ti 12–12.45, 1.–29.3.
Ruotsin keskustelu-/
puheen aktivointikurssi.
Keskustellaan päivänpolttavista ja vaihtelevista aiheista. Tarkoitettu vähintään lukion oppimäärän
opiskelleille.
900211 Maaseudun
tutkiminen
Ti 17.30–19.30, 1.–29.3.
Joka kerta eri aihe. Aiheina mm. avioton lapsi,
oikeuslaitos ja ruotusotilas.
800978 Viikinkiajan
lähteet, viikinkien uskonto ja sodankäynti
Ke 18 –19.30, 9.–23.3.
9.3.Viikinkiajan lähteistä.
16.3. Viikinkien uskonto.
23.3.Sodankäynti.

Kurssit Sauvossa
700224 Puuhuonekalujen entisöinti ja korjaus
Ke 18–21, 2.3.–20.4.
800968 Tanssijumppa/
Sauvo
To 11.35–12.20, 3.3–21.4.
Tunnilla tanssitaan eri
tanssilajeja helpoilla askelkuvioilla ja jumpataan

oman kuntotason mukaan.
Tunnilla tanssitaan yksin ilman paria.
800966 Aamujooga /
Sauvo
Ke 9–10.15, 9.3.–18.5.2022
Herättele aamuväsymys
kehosta lempeillä ja avaavilla joogaliikkeillä. Tunti soveltuu hyvin lajiin tutustuville tai kehonsa kankeaksi
tunteville. Tehdään Hathajoogan lempeitä liikkeitä.
700190 Lautanauhat ja
pirtanauhat
To 18–20.15, La 10–13, Su
10–13, 24.3.–7.4.

Kurssit Paimiossa
900099 Tassulenkki
Ma 18–20, 28.2.–7.3.
Lähde mukaan koirien
ikiomalle yhteislenkille. Kävellään porukalla Paimion
Polun noin 3km lenkki.
800555 RVP –jumppa
Ke 18.45-19.45, 19.1-13.4.
Reisi-vatsa-pakarajumppa on erityisesti keskivartalolle ja jaloille kohdennettu lihaskuntojumppa.
800540 Kehonhuolto
La 12.05-13.05, 5.2.-13.5.
Rauhallinen tunti sisältää mm. alkulämmittelyä,
ryhtiä parantavia liikesarjoja, tasapainoharjoituksia,
paljon venyttelyä sekä lop-

purentoutuksen.
300390 Have a nice
trip! - Matkailuenglannin
tehokurssi
Ke 17.45–19.15, 2.3.–20.4.
Perehdymme matkailijan
kannalta hyödylliseen sanastoon, kuten hotellissa,
ravintolassa sekä ostoksilla
asioimiseen.
700219 Langoilla leikkien
To 18–20.15, 3.3.–14.4.
Materiaalina kurssilla on
lanka, siispä opetellaan
erilaisten töiden tekemistä monenlaisia tekniikoita käyttäen. Esimerkiksi
makrame, neuleet, virkkaukset, viitelöinti, nauhat…
700422 Savitöitä kevättä odotellessa, pääsiäisajan keramiikkaa.
Ti 17.30–20, 8. ja 22.3.
Tule tekemään oma kanakulho, kukko, noita tai
kevätajan koristeita savesta, vaikka koko perheen
voimin. Tai muuten vaan
kokeilemaan savitöitä.
800965 Äänimaljarentoutus
Ke 17.30–18.15, 9.3.–13.4.
Äänimaljarentoutuksella voidaan lieventää mm.
stressin, unettomuuden ja
ahdistuksen vaikutuksia
sekä helpottaa kehon jän-

nitystiloja
800989 Hyvinvoinnin
miniretriitti
La 14.00–18, 19.3.
Miniretriitti sisältää 1,5 h
joogaohjauksen ja 45 min
syvärentoutuksen tiibetiläisten äänimaljojen, koshin, sadekepin ja gongin
luomassa harmonisessa
äänimaailmassa.
600180 Lammasruokaa
Ke 17.30–21, 23.3.
700503 Ikkunan kunnostusta
Ke 18–19.30, Su 11–14.45,
La 11–14.45, 23.3.–10.4.
100460 Muotokuva
piirtäen ja maalaten
Ma 17.45–20, 4.–25.4.
700916 Tee-se-itse
-kesäkengät
To 18–20.15, 7.4.–19.5.
Virkkaa tai neulo itsellesi kesäkengät, joissa ilma
virtaa ihanasti ja jalalla on
mukava olla!
800967 Tutustu kuntonyrkkeilyyn
La 13.30–15.45, 9.4.
Kuntonyrkkeilyssä yhdistyy aerobinen liikunta sekä tekniikka- ja lihaskuntoharjoittelu. Lihasvoima
kehittyy ja vartalonhallinta paranee, hikipisaroita
säästämättä.

Liikunta

Monipuolista talviliikuntaa
Hiihtoladut ja luistelukentät koetaan ehkäpä
tärkeimpinä kunnostettavina talviliikuntapaikkoina.
Kaikki eivät kuitenkaan voi,
tai koe mieluisaksi ulkoilla
hiihtäen ja luistellen. Monet myös haluavat liikkua
mahdollisimman monipuolisesti. Hiihtokaudella syntyy usein myös ristiriitaa,
kun osa kuntoilureiteistä
on varattu vain hiihtäjille.
Tämän vuoksi Paimiossa
panostetaan tästä talvesta
alkaen monipuolisempaan
talviliikuntatarjontaan. Näin
saadaan myös paremmin
varmistettua ainakin jonkin
talviliikuntamuodon harrastaminen nopeasti muuttuvissa sääolosuhteissa.
Talvikävelyreitit ovat hoidettuja polkuja ja väyliä, joilla voi liikkua jalan tai pyöräillen. Näitä reittejä pidetään
kunnossa auraamalla ja osin
myös hiekoittamalla. Nämä

kunnostustyöt tehdään,
kun muut työt sen sallivat.

Talvikävelyreittejä
Paimiossa
-Vähäjokipolku (valaistu)
-Muurahaispolku (valaistu)
-Urheilupuiston kuntorata (valaistu)
-Rivonmäenreitin ensimmäinen kilometri on yhteiskäyttöreittiä. (valaistu)
-Parantolan metsän polkuverkosto. (yhteistyössä
Parantolan metsät ry kanssa)
Talvipyöräilyreitit ovat
tampattuja polkureittejä.
Työ tehdään suurimmaksi
osaksi talkootyönä, käyttäen siihen soveltuvaa Snow
Dog -moottorirekeä. Reitit
soveltuvat kuljettaviksi läskipyörällä ja maastopyörällä sekä jalan liikkuen. Jalan
kulkevien on hyvä väistää
pyöräilijää. Koirat on pidet-

tävä aina kiinni. Reittien
kunto riippuu paljolti sääolosuhteista. Liikkumista
sohjoisella ja loskaisella
kelillä tulisi välttää, jotta
reitti pysyisi paremmassa
kunnossa.
Talvipyöräilyreittien lähtöpaikkana toimii Hiekkahelmi. Viimeisenä mainittava Helmi MTB on toukokuussa avattava uusi maastopyöräilyreitistö.
Käytössä on seuraavat
reitit:
-Lampipolku (viitoitettu)
-Paimion polku (viitoitettu)
-Helmi MTB (Ei vielä
merkitty, mutta tampattua
uraa käyttäen ei pääse eksymään)
Talviliikuntapaikkojen
osalta ei sovi myöskään
unohtaa kaupungin lukuisia pulkkamäkiä, joista
Kaaritien ja Alvar Aallontien
risteyksen läheisyydessä

Hiekkahelmestä alkavia talvipyöräilypolkuja tampataan Snow Dogilla. Marko Kujanpää on yksi reittejä
kunnossa pitävistä talkoolaisista.

sijaitseva ns. Teletappimäki
sai valaistuksen täksi talveksi. Myös talvifrisbeegolf
on noussut suosituksi talviliikuntamuodoksi. Siihen

onkin Paimiossa erinomaiset mahdollisuudet viime
kesänä valmistuneen ratalaajennuksen myötä.
Tarkemmat tiedot kun-

nostettavista talviliikuntapaikoista löydät kaupungin
internetsivuilta klikkaamalla etusivulta Ajankohtainen
jää- ja latuinfo -kuvaketta.

paimio.fi

Tapahtumat

Laatuelokuvasarjan kevätkausi alkaa

Tulevia tapahtumia
1. Kirjaston lukupiirit
tiistaisin 8.2. (kirjana Marina Lewycka: Traktorien
lyhyt historia ukrainaksi) ja
8.3. (kirjana Niklas Ahnberg:
Isät jäävät merelle) klo 17.30
Paimion kirjaston lukusalissa
2. Tule lukemaan lukulemmikille Paimion kirjastoon maanantaisin 14.2.,
28.2., 14.3. ja 28.3. klo 17
– 18.15.
3. Hulivilili-tunnit

Uimahalli Solinassa –
hiihtoloman ratoksi - torstaina 24.2. klo 13 – 15 teemalla. ”Lapsille hauskaa vesiliikuntaohjelmaa”. Hinta:
normaali uintimaksu
4. Paimion Lasten
Peuhis la 12.3. klo 15 – 18
Vistan koulun 1-salissa.
Kohdennettu 0-8 –vuotiaille ja näiden vanhemmille. Ilmainen sisäänpääsy.
Järjestelyistä vastaavat
Paimion liikuntapalvelut ja

Peimarin Latu ja polku. Erityislasten peuhis samana
iltapäivänä klo 14 – 15.
5. Talviliikkujakampanja maaliskuun loppuun asti. Paimio on mukana tässä kuntien välisessä
kilpailussa, jonka lajeina
ovat hiihto, kävely, sauvakävely, juoksu, lumikenkäily, potkukelkkailu, luistelu
ja retkiluistelu. Lue lisää:
www.paimio.fi/liikuntakampanjat.

Kaupunki

Haluatko faktatietoa
Paimiosta?
Paimion kuntakortti palvelee kaupunkilaisten tiedonjanoa
ja kaupungin organisaation johtamista.

Paimion kaupungin verkkosivujen etusivulla www.
paimio.fi on jo jonkin aikaa
ollut mahdollisuus tutustua Paimion kuntakorttiin.
Kuntakortti kokoaa kaupungin kehitystä kuvaavat
keskeisimmät tilastotiedot
samaan esitykseen hyvin
visualisoituna. Robotin tekoäly tarkistaa kunnan tun-

nusluvut päivittäin. Vaikka
palvelu on tehty erityisesti
kaikille kuntien johtaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, niin siitä saavat
myös kaikki kaupunkilaiset
ja kaupungissa toimivat
yhteisöt sekä yritykset nopeasti kokonaisnäkymän
alueen tilanteesta.
Vaikka osa tilastoista
päivittyykin luvattoman
hitaasti, niin myös ajantasaista tietoa on paljon. On

Kulttuuri

mielenkiintoista tutkia pidempiaikaisia kehityslinjoja
mm. väestöennusteessa,
alueen vetovoimadynamiikassa, työllisyysdynamiikassa, koulutus- ja hyvinvointidynamiikassa, yritysdynamiikassa ja kaupungin
tulodynamiikassa sekä viimeisimpänä myös koronatiedon osalta.
On aina hyvä tietää faktoja. Se on vankka pohja
laadukkaille keskusteluille.

Paimion kaupungin kulttuuripalvelujen ja Bio-Kuva
Jari Mäkilän yhteisen laatuelokuvasarjan kevätkausi
2022 alkaa alkuperäisestä
suunnitelmasta poiketen
(koronarajoituksista johtuen) vasta helmikuussa. Vastaavasti kausi pitenee nyt
toukokuun puolelle. Luvassa on elokuvien lisäksi myös
kaksi oopperaesitystä.

Laatuelokuvien
sarjassa
kevätkaudella:
4.2. alkava elokuvaviikko:
Guled & Nasra

4.3. alkava elokuvaviikko:
Tuhon merkit
1.4. alkava elokuvaviikko:
Rinnakkaiset äidit
6.5. alkava elokuvaviikko:
Babyteeth
Lisäksi suunnitteilla Vapunpäiväksi Kenen joukoissa seisot ja Agit Prop -Vappuspeciaalit!
Liput: 7 eur / kpl.

Ooppera &
Balettisarja
11.2. alkava elokuvaviikko:
Ooppera Machbeth
8.4. alkava elokuvaviikko:
Ooppera La Traviata

Liput 18 eur / esitys. Sisältää käsiohjelman ja kahvitarjoilun väliajalla.

Huomioitavaa:
Sarjat venytetään nyt
poikkeuksellisesti toukokuulle saakka, koska koronamääräysten takia teatteri
jouduttiin pitämään suljettuna koko tammikuun.
Edellä mainittu ohjelmisto
esitetään viranomaismääräysten mukaan, eli jos tulee vielä yleisötilaisuuksien
sulkemisia, ilmoitettu ohjelma jää siltä osin esittämättä.

Sosiaalipalvelut

Odotusajat vanhuspalveluihin
ajalta 1.7. – 31.12.2021
• Ympärivuorokautinen
hoiva keskimäärin 21 päivää
hakemuksen saapumisesta.
Uusia hakemuksia jätetty

18, kielteisiä päätöksiä tehtiin yksi.
• Omaishoidontukihakemuksia jätetty 15 kappaletta,

joista kahteen tehtiin kielteinen päätös.
Hakemusten käsittelyaika
on ollut 7 vuorokautta.

Terveyspalvelut

Paimion-Sauvon
terveyskeskus tiedottaa
lastenpsykiatrin palvelut.
Perheneuvolan käyntiosoite: Vistan vanha puukoulu,
Vistantie 31.Sähköposti: perheneuvola@paimio.fi
Lisätiedot: www.paimionsauvonterveyskeskus.fi/perheneuvola.

Perheneuvola
Paimiolaisia ja sauvolaisia
perheitä palveleva perheneuvola auttaa lapsiperheitä löytämään keinoja arjen haasteisiin. Perheitä tukemassa on
moniammatillinen työryhmä
ja käytössä on konsultoivan

Ajankohtainen
koronatiedotus
Ajantasainen tieto liittyen
koronaan ja koronarokotuksiin löytyy Paimion-Sauvon
terveyskeskuksen internetsivuilta www.paimionsauvonterveyskeskus.fi sekä

Paimion terveyskeskuksen
Facebook sivuilta.

eChat-palvelu on
laajentunut suun
terveydenhuoltoon
Terveyskeskuksen chat
palvelee nyt myös suun terveydenhuoltoon liittyvissä
asioissa. Palvelu on avoinna
maanantaista torstaihin klo
13-14, jolloin hammashoitaja
on tavoitettavissa.
Ilman tunnistautumista
voi kysyä yleisistä asioista ja
tunnistautuneena voi vaikka
varata tai siirtää aikaa.

Kuulolaitteiden huoltoa

Tarvitseeko kuulolaitteesi huoltoa? Vapaaehtoinen kuulolaitteisiin perehtynyt Kari
Sainio kaupungintalolla, NH Peimari (kirjaston viereinen huone)
maanantaisin 7.2., 7.3., 11.4., 9.5. ja 6.6. klo 11 – 13

paimio.fi

Tekniset ja ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut

Kaupunki ennallistaa purojen
rantavyöhykkeitä

Paannejäätä teillä ja ojissa
Paannejää eli sulamisen
ja pakastumisen aiheuttamaa veden padottumista
on nyt ollut paljon vaihtelevien sääolosuhteiden
johdosta.
Kiinteistöjen
rummut jäätyvät ja ojat
tulvivat tielle. Vesi ei pääse

kulkemaan sille tarkoitettua
reittiä.
Kiinteistöjen omistajia
muistutetaan, että liittymien rumpujen aukipito
kuuluu kiinteistön omistajan vastuulle.
Myös yksityisteillä on ol-

lut paannejääkohtia, mitkä
ovat huonontaneet tiellä
kulkua. Jos vesiä ei saada
ohjautumaan pois tieltä,
olisi hyvä paannejääkohtaan laittaa varoituskartiot, jos tiellä ei ole anottu
kelirikkomerkkiä.

KAAVOITUSKATSAUS 2022
Ympäristölautakunta on päätöksellään 25.1.2022 § 4 hyväksynyt maankäyttö- ja
rakennuslain 7 §:n mukaisesti laaditun kaavoituskatsauksen.
Katsauksessa esitellään Paimiossa vuonna 2022 vireillä olevat ja vuonna 2021 valmistuneet kaavat. Lisäksi esitellään suunnitteilla olevat ja mahdollisesti lähitulevaisuudessa alkavat kaavoitushankkeet.
Katsaus pidetään esillä kaupungin internet -sivuilla www.paimio.fi/kaavoituskatsaus
sekä kaupungintalon teknisen osaston ilmoitustaululla. Tulostetun katsauksen voi
tilata ja myöhemmin noutaa kaupungintalon palvelupisteestä maksua vastaan.
Paimiossa 4.2.2022
YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Paimion kaupunki

”Paimio on moderni varsinaissuomalainen
kaupunki maaseudulla. Liikunnallinen Paimio
tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut
sekä miellyttävän ympäristön asumiseen ja
yrittämiseen.”

Kaupunginvirasto
Käyntiosoite: Vistantie 18
Postiosoite: PL 50, 21531 PAIMIO
Avoinna: ma 9-17, ti 9-15.30, ke 10-15.30,
to ja pe 9-15.30
Sähköposti: paimio.kaupunki@paimio.fi
tai suoraan henkilölle:
etunimi.sukunimi@paimio.fi

Kunta-Helmi -hankkeet
rullaavat vauhdilla tänä
vuonna, kun Vähäjoen sekä
Karhunojan ranta-alueita ennallistetaan, Juntolan luonnonsuojelualueella toteutetaan luonnonhoitotöitä ja
vanha jätevedenpuhdistamo
herää uuteen eloon lintuparatiisina. Helmihankkeiden
alueilla tehtävät luontoselvitykset ja hoitosuunnitelmat
ovat lähes valmiita ja ne ohjaavat tulevia hoitotöitä.
Tavoitteena on luoda luontaisia rantavyöhykkeitä ja
lisätä luonnon monimuotoisuutta. Työt aloitetaan tuota pikaa, kun maa on vielä
jäässä eikä pesimäkausi ole
ehtinyt alkamaan. Istutettu
kuusikko kaadetaan lähes kokonaan Karhunojan varrelta.
Pelkkä harventaminen voisi
aiheuttaa tuulenkaatoja, eikä valoa ja tilaa välttämättä
riittäisi aluskasvillisuuden
ja uusien istutusten kehittymiselle. Vähäjoen varrella,
matonpesupaikalta ja myllyn
alueelta alavirtaan päin kaadetaan istutusmännikköä ja
raivataan vesakkoa sekä harvennetaan kuusia. Kummallakin kohteella poistettujen
puiden tilalle istutetaan alueelle luontaista lehtipuustoa
kevään tullen.
Ainakin Karhunojan rantavyöhykkeelle jätetään
katkaistuja, noin 2 metrin
korkuisia kantoja eli tekopökkelöitä lisäämään monimuotoisuutta. Tekopökkelöt
lahoavat hiljalleen tarjoten

Vähäjoki virtaa rauhaisasti jään alla, taustalla näkyy kaadettava
istutusmännikkö. Kuvaaja: Laura Paarala

ravintoa ja kodin monille lahopuusta hyötyville lajeille
kuten kääville ja hyönteisille. Vähäjokipolun maisema
avartuu kohti jokea tulevien
luonnonhoitotöiden ansiosta. Polun ja Vähäjoen väliin
mietitään myös perustettavaksi laidunta, jolloin eläimet
pitäisivät jatkossa huolta perinnebiotoopin ylläpidosta.

Toimenpiteet
Juntolassa ja
vanhalla jätevedenpuhdistamolla
Juntolan luonnonsuojelualueella tuetaan joenvarsilehdon kehitystä kuusia
poistamalla sekä vieraslajeja
torjumalla. Alueelle jätetään
myös puita lahopuuksi ja
raivataan pienimuotoisesti
vesakkoa kasvuolosuhteiden
parantamiseksi. Vanhalla
jätevedenpuhdistamolla on
estetty umpeenkasvua pensaikkoja raivaamalla ja tänä

vuonna tarkoitus on torjua
altaiden umpeenkasvua laikuittaisella ruoppauksella.
Nämä toimet hyödyttävät
lintuja, jotka käyttävät aluetta levähdys- ja pesintäpaikkanaan. Alueelle on tulossa
myös korotettu kohta, josta
lintujen ja muun luonnon
tarkkailu sujuu mukavasti.
Valonian vetämiä helmihankkeita Paimiossa ovat
Vähäjoen, Karhunojan ja
Juntolan luonnonsuojelualueen kunnostukset. Lintuparatiisi on Paimion kaupungin oma helmihanke.
Työt ovat osa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta rahoitettavaa hanketta, ja töiden toteutuksesta vastaa Paimion
kaupunki.
Laura Paarala
Ympäristösuojelun
projektisuunnittelija
Paimion kaupunki,
Ympäristöpalvelut

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKUAIKA
PÄÄTTYY 28.2.2022
Paimion kaupungin alueella sijaitsevien perustettujen tiekuntien kunnossapito- ja perusparannusavustuksia koskevat hakemukset tulee toimittaa Paimion
kaupungin tekniselle lautakunnalle osoitettuna viimeistään 28.2.2022 klo
17.00 mennessä.
Postiosoite: PL 50, 21531 PAIMIO tai kaupungintalon palvelupisteeseen os.
Vistantie 18, PAIMIO sen aukioloaikana. Kuulutus löytyy kaupungin nettisivuilta
www.paimio.fi/kuulutukset

Tekninen lautakunta

Yhteystiedot
Kaupungintalon palvelupiste:
Vaihde: (02) 474 511
ma klo 9-17, ke klo 10-15.30,
ti, to ja pe klo 9-15.30
palvelupiste@paimio.fi
Päivystysnumerot:
Paimion Vesihuolto Oy
0500 786 022

Kirjaston palveluajat:
ma-ke klo 12-19 to-pe klo 10-16
Omatoimikirjasto avoinna joka päivä klo 7-21.
Omatoimikirjastoon kirjaudutaan palveluaikojen ulkopuolella kirjastokortilla ja tunnusluvulla.
Paimion-Sauvon terveyskeskus:
Käyntiosoite: Terveyskeskuksentie 1
Ajanvaraus (Paimio) p. (02) 474 6202

Kiinteistöpäivystys: 0500 824 302
Sosiaalityö: (02) 474 5237

arkisin klo 8-15.30, muina aikoina:
TYKS yhteispäivystys p. (02) 313 8800

paimio.fi

