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Kokouksen aihe Kestävän kehityksen työryhmän kokous 3/2022 

Kokousaika Tiistai 9.8.2022 klo 17.00 – 18.46   

Kokouspaikka Hallituksen huone + teams 

Läsnä  Markus Hemmilä, koulutuslautakunta, saapui 17.30 (etänä) 
Katja Tiittanen, sivistys- ja vapaa-aikalautakunta  
Jouko Olander, sosiaali- ja terveyslautakunta  
Rauno Berg, tekninen lautakunta  
Olli Koivukangas, ympäristölautakunta  
Sanna-Maija Ansio, kaup.hall.  
Kimmo Jalonen, kaup.hall.  
Sari Mäkiö, kaup.hall.  
Tomi Nieminen, kaup.hall.  
Terhi Reponen, kaup.hall.  
Timo Virta, kaup.hall. (etänä) 
Maiju Mönkäre, nuorisovaltuusto  
Juha Saarinen, tekninen johtaja  
Jaana Hölsö, hallintojohtaja  
Jyrki Lumiainen, sivistysjohtaja (etänä) 
Eeva-Sirkku Pöyhönen, sosiaali- ja terveysjohtaja  
Mikko Kuusilehto, Paimion yrittäjät (etänä) 
Laura Paarala, ymp.suoj.projektisuunnittelija (asiantuntija)  
Liisa Kaskiluoto, ympäristöinsinööri (asiantuntija)  
Sinikka Koponen-Laiho, ymp.suoj.siht. (sihteeri)  

 

1. Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja Sanna-Maija Ansio avasi kokouksen ja läsnäolijat todettiin. 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 19.4.2022 
Käytiin läpi viime kokouksen muistio. 
 

3. KETS (kuntien energiatehokkuussopimus) 
Liisa Kaskiluoto esitteli KETS:iä lyhyesti. 
Käynnissä oleva sopimuskausi 2017-2025, kunnilla oma sopimuspohja, johon 
sitoutua. Toimenpiteet ja tavoitteet määrittelee kunta itse. Sopimukseen liittyminen 
on edellytys, että Paimio pysyy Hinku-kunnissa, muuten putoaa pois. Hinkuun 
liitytty 2019. Vaadittavia resursseja käytiin läpi.  
 
Keskustelua käytiin KETS liittymisen vaadittavista resursseista ja tarpeesta 
konsulttiin, joka voisi mahdollisesti olla yhteinen muutaman muunkin kunnan 
kanssa. Konsultille mahdollisesti tarvetta KETS-raportoinnin alkuun 
saattamisessa. Käsiteltiin myös energiatehokkuussopimuksen 7,5 %:in 
päästövähennystavoitetta ja miten se on kaikissa kunnissa sama lähtökohdista 
riippumatta, sekä miten saataisiin vähennettyä 7,5 % päästöistä tästä hetkestä 
alkaen. Keskusteltiin myös mitä hyötyä Hinku-kuntiin kuulumisesta on. Hinku-
kunnista eroaminen vaikuttaisi kaupungin imagoon, ei suoraa vaikutusta esim. 
ilmasto- ja ympäristötavoitteiden toteuttamiseen. KETS kannustaa toimiin ja sen 
avulla saa helposti jaettavaa tietoa kuntalaisille ja päätöksentekoon. Todettiin että 
päästövähennyksiä tavoitellaan, riippumatta siitä mihin sopimuksiin kuulutaan. 
Liittyminen sopimuksiin kuten KETS, vaatii panostusta ja aktiivista tavoitteita kohti 
pyrkimistä, ei voi vain liittyä ilman todellista halua muuttaa toimintaa.   
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Asiasta käymänsä keskustelun jälkeen työryhmä päätti esittää kuntien 
energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittymista tekniselle lautakunnalle ja 
edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. 
 

4. Ympäristöohjelman työpajan tuloksia - Työryhmällä vielä mahdollisuus 
vaikuttaa 
Laura Paarala näytti koosteen työpajassa esiin tulleista ideoista. Työpajan kaikkia 
ideoita ei sisällytetä ympäristöohjelmaan. 
Jyrki Lumiainen totesi, että seuraavaksi on tarpeen osallistaa toimenpiteitä tekeviä 
tahoja mukaan ympäristöohjelman tavoitteiden suunnitteluun.  
 
Käytiin läpi päivitysprosessin kulkua. Sovittiin että tavoitteiden toteuttajiin tullaan 
olemaan yhteydessä ympäristöohjelman päivitystyön yhteydessä. Luonnosta 
aletaan yhdessä työstämään ja käydään luonnos läpi Kestävän kehityksen -
työryhmässäkin, jonka jälkeen luonnosversio lähetetään lautakuntiin lausunnoille. 
Pyritään saamaan vastuutahot tavoitteisiin/toimenpiteisiin. Lausuntovaiheessa 
hallintokunnat saavat esittää omia näkemyksiään. Tämän jälkeen muokataan 
viimeinen versio kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.  
Toiveena oli, että ohjelma on realistinen ja siihen sitoutuvat kaikki. Nuorten 
osallistumista valmisteluun pidetään tärkeänä.  
 

5. Muut asiat 
- Työsuhdepolkupyörä -asia ollut kaupunginhallituksessa 22.6.  
Asia vaatii lisäselvityksiä ja pyöräetua tarjoavien kilpailutusta. Käytiin keskustelua 
hinnasta, kilpailutuksesta ja edun käyttäjämääristä. Raision työsuhdepyörä-
tilanteesta ei ajankohtaista tietoa, kysellään Raisiolta lisätietoja edistymisestä. 
 
- Ilmastovahti kunnille  
Liisa Kaskiluoto lyhyesti esitteli ilmastovahtiasiaa, Valonia on kysellyt mitä mieltä 
kunnat ovat tällaisesta ilmastotyönseurannasta.  
Todettiin ilmastovahti kalliiksi, eikä nähty sille olevan suurta tarvetta. Tällä hetkellä 
ei lähdetä ilmastovahtia toteuttamaan, asiaan voidaan palata myöhemmin. 
 
- Vieraslajihavainto: Jokipuistossa jättipalsamia skeittirampin lähellä. 
 

6. Seuraava kokousajankohta  
Tiistaina 25.10 klo 17-19. 
 

7. Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 18.46. 
 
 
Muistion kokosi Sinikka Koponen-Laiho  


