
Ympäristö- ja ilmastonäkökulmat tilinpäätöksessä  

 

Paimion kaupungin ympäristöohjelma 2019-2022 on kaupunginvaltuuston hyväksymä yleistason viitekehys, 

jonka puitteissa voidaan toteuttaa osaprojekteja ympäristöasioiden jalkauttamiseksi kaupungin toiminnassa 

sekä kaupunkilaisille. Ohjelma sisältää ratkaisuja kaupungin toiminnan vastuullisuuden lisäämiseksi viisaan 

liikkumisen, kestävien hankintojen, resurssiviisauden ja materiaalikierron, luonnon monimuotoisuuden ja 

toimintakulttuurin muutoksen avulla.  

Ympäristöohjelmassa hyväksytyn tavoitteen mukaisesti Paimion kaupunki liittyi loppuvuodesta 2019 

kaupunginvaltuuston päätöksellä HINKU- eli Kohti hiilineutraaleja kuntia -verkoston jäseneksi. Hankkeessa 

kaupunki sitoutui tavoittelemaan 80% hiilidioksidipäästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2007 

verrattuna. Tällä hetkellä vähennys on -38 % (vuodesta 2007 vuoden 2020 ennakkotietoon verrattuna). 

Vähennystä edellisvuoteen on 11 %.   

Ympäristöohjelman ja Hinku-tavoitteiden toteutumisen seurantaa varten perustetut työryhmät, 

ympäristöohjelman seurantaryhmä ja Hinkutyöryhmä pitivät kaksi yhteiskokousta vuoden 2021 aikana. 

Ryhmät päätettiin yhdistää Kestävän kehityksen työryhmäksi, joka kokoontui ensimmäisen kerran 

joulukuussa 2021.  

Toteutuneita ympäristöohjelman tavoitteita resurssiviisauden ja materiaalikierron osalta on toteutettu 

kiinteistöpalvelujen tulosalueella, jossa energiansäästötoimet kaupungin kiinteistöissä ovat oleellinen osa 

toimintaa ja sitä myös jatkossa. Esim. kirjasto/kaupungintalon, Yläkoulun ja Tapiolan päiväkodin katoille 

asennetut aurinkovoimalat ovat tuottaneet energiansäästöä 167,6 MWh/v.  

Paimion kaupunki on pyrkinyt aktiivisesti edistämään kiertotaloutta ja siihen liittyvän yritystoiminnan 

saamista YksYkkösen yritysalueelle. Alueelle on kaavailtu biokaasulaitosta. Lähteenmäen teollisuusalueelle 

valmistui poistotekstiilien käsittelylaitos vuonna 2021, jolloin siinä aloittivat toimintansa Rester Oy ja Lounais-

Suomen Jätehuolto Oy. 

Viisaan ja vähäpäästöisen liikkumisen edistämiseksi kaupungin ja ELY:n yhteistyönä valmistui pitkään toivottu 

kevyen liikenteen väylä Tammisiltaan. Tämä tukee myös kaupungissa laaditun jalankulun ja pyöräilyn 

edistämisohjelman toteutusta. Viime vuonna valmistuivat ympäristötoimessa alustavat selvitykset 

työsuhdesähköpyörän käyttöönottamisesta kaupungin henkilöstölle ja leasingsähköautoista kaupungin 

työajoja varten, mutta selvityksistä ei edetty käytännön toteutukseen. 

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Paimion kaupunki on jatkanut vieraslajien torjuntaa niin 

itsenäisesti kuin VieKas LIFE –hankkeen myötä. Vieraslajitalkoita järjestettiin Hiekkakuopilla sekä Jokipolulla. 

Lisäksi kaupunki oli vuonna 2021 mukana Soolotalkoot-hankkeessa, jossa asukkaita kannustettiin 

osallistumaan vieraslajitalkoisiin itsenäisesti omalla tontilla sekä merkityillä kohteilla kaupungin mailla.  

Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta kaupungille on myönnetty avustusta lintukosteikon 

kunnostamiselle entiselle jäteveden puhdistamolle vuosille 2021-2022. Avustuksen suuruus on 51 646 euroa. 

Vuonna 2021 entisen jäteveden puhdistamon alueella on tehty viitasammakkoselvitys sekä pensaikon ja 

vesakon raivausta Valonian, lintu- ja luontoharrastajien kanssa pidetyn maastokatselmuksen annin 

perusteella. Hankkeen kustannukset tulevat jäämään arvioitua pienemmiksi, koska kaikkea etukäteen 

suunniteltua ei voi alueella käytännössä toteuttaa.  

Lisäksi kaupunki on mukana Valonian koordinoimassa seitsemän varsinaissuomalaisen kunnan yhteisessä 

perinnebiotooppien kunnostamis- ja ennallistamishankkeessa, joka myös sai mittavan avustuksen, josta 

Paimion osuus on 62 900 euroa. Paimiossa em. yhteishankkeeseen kuuluvat Vähäjoki-Karhunojan varsien 



perinnebiotooppikohteet sekä Juntolan luonnonsuojelualue. Vuoden 2021 aikana tilattiin ja saatiin Juntolan 

luonnonsuojelualueelle luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys ja hoitosuunnitelma sekä liito-orava ja 

sammalselvitys. Vähäjoen ja Karhunojan kohteille tilattiin hoito- ja maisemasuunnitelma. Hoitotyöt 

suoritetaan vuoden 2022 aikana.   

Paimion arvokkaat luontokohteet -selvityksen tekemistä Paimion lukion oppilaiden kanssa jatkettiin, lisäksi 

kaksi kaupungin työntekijää kartoittivat osan hankalammista kohteista ja merkitsivät ylös kohteen nykytilan. 

Toimintakulttuurin muutos -tavoitteen osalta ympäristöviestintää on lisätty verkkosivuilla, sosiaalisessa 

mediassa ja lehdessä.  

Ympäristöohjelman ja Hinku-tavoitteiden toteuttamiseksi ja edistämiseksi, työryhmien toiminnan ja Helmi-

hankkeiden koordinoimiseksi vuonna 2021 oli ympäristötoimessa vuonna 2021 palkattuna osa-aikainen (50 

%) projektityöntekijä noin kahdeksan kuukautta. 

 


