
 

1 (10) 
 
SELVITYS 1.8.2021 ALKANEELLA VALTUUSTOKAUDELLA TEHDYISTÄ KIRJALLISISTA VALTUUSTOALOITTEISTA 
 

 

                                                                                             päivitetty 22.12.2022 
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Aloite 
 

Käsittelyvaihe 
 

Toimenpide 

 

 

 
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. 



 

3 (10) 
 
SELVITYS 1.8.2021 ALKANEELLA VALTUUSTOKAUDELLA TEHDYISTÄ KIRJALLISISTA VALTUUSTOALOITTEISTA 
 

 

                                                                                             päivitetty 22.12.2022 

 

 

Jättöaika 
 

Tekijä 
 

Aloite 
 

Käsittelyvaihe 
 

Toimenpide 

 

 
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 

-khall 1.6. §167 Valtuutettu Mäkisen valtuustoaloitteen johdosta 
on todettava, että Paimion päätöksenteossa 
toimitaan kuntalain, hallintosäännön ja 
hyvän hallintotavan mukaisesti.  
Aloite on loppuunkäsitelty. 

 
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  
hallintoa 

  
Aloite odottaa käsittelyä. 



 

5 (10) 
 
SELVITYS 1.8.2021 ALKANEELLA VALTUUSTOKAUDELLA TEHDYISTÄ KIRJALLISISTA VALTUUSTOALOITTEISTA 
 

 

                                                                                             päivitetty 22.12.2022 

 

 

Jättöaika 
 

Tekijä 
 

Aloite 
 

Käsittelyvaihe 
 

Toimenpide 

 

 
20.4.2022 Valtuutettu Timo Mäkelä Aloite kaupunkiviihtyisyyden 

lisäämiseksi sekä yleisilmeen 
kohentamiseksi 

-khall 11.5.2022 §147 
- tekninen lautakunta 
16.08.2022 §59 
-khall 31.08.2022 §147 

Kaupunginhallitus keskusteli kaupunki-ilmeen 
työryhmän perustamisesta, merkitsee teknisen 
lautakunnan selvityksen tiedoksi ja toteaa  
aloitteen loppuun käsitellyksi. 
 

 
20.4.2022 

 
Valtuutettu Lauri Simola 

 
Lisää roskiksia ja kokeilu  
koirankakkapussiautomaa-
teista 

 
-khall 11.5.2022 §148 
 
 

 
Kaupunginhallitus lähetti aloitteen tekniselle 
lautakunnalle valmisteltavaksi. 
Aloitteen käsittely on kesken. 
 

20.4.2022 Valtuutettu Klaus  
Haanpää 

Valtuustoaloite  
nuorisovaltuuston  
aloiteoikeudesta 

-khall 1.6.2022 §170 Kunta päättää aloiteoikeudesta hallintosään-
nössä. Kaupunginvaltuustolle on valmisteltu 
esitys nuorisovaltuuston aloiteoikeuden lisää-
miseksi Paimion hallintosääntöön (§117). 
Aloite on loppuunkäsitelty. 
 

20.4.2022 
 

Valtuutettu Martti  
Mäkinen 

Paimion Titanic-talous  
ajautuu päin velkavuorta heti 
1.1.2023 

-khall 1.6.2022 §169 Kaupunginhallitus merkitsee annetun  
vastauksen tiedoksi ja toteaa 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 
Aloite on loppuunkäsitelty. 
 

20.4.2022 Valtuutettu Martti  
Mäkinen 

Valtuustoaloite minne  
unohtuu kulttuuri Paimiossa 

-khall 1.6.2022 §168 Valtuutettu Mäkisen valtuustoaloitteen johdosta 
on todettava, että kaupungin tämän hetkisessä 
investointisuunnitelmassa ei ole kulttuuri- ja 
musiikkitalon toteuttamista. Päätöksen toteutet-
tavista investoinneista tekee valtuusto. 
Aloite on loppuunkäsitelty. 
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20.4.2022 

 
Valtuutettu Martti  
Mäkinen 

 
Valtuustoaloite vanhainkodit 
takaisin 

 
-khall 11.5.2022 §149 
-Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta 28.06.2022 §60 
-khall 17.8.2022 §210 

 
Kaupunginhallitus lähetti aloitteen sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle valmisteltavaksi ja lauta-
kunta käsitteli ja vastasi valtuustoaloitteeseen. 
Aloite on loppuunkäsitelty. 
Aloite odottaa käsittelyä. 
 

8.6.2022 Valtuutettu Terhi  
Reponen 

Aloite koskien Naskarlan  
alueen virkistyskäyttöä 

-khall 22.6.2022 §193 Kaupunginhallitus lähettää aloitteen ympäristö-
lautakunnalle ja kaavoituspäällikölle  
valmisteltavaksi ja huomioitavaksi 
mahdollisuuksien mukaan sitten, kun alueen 
kaavoitus käynnistyy.  
Aloite on loppuunkäsitelty. 
 

8.6.2022 Valtuutettu Tomi  
Nieminen 

Hyvinvointia omaishoitajille -khall 22.6.2022 §194 
- Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta 15.11.2022 §95 
 

Kaupunginhallitus lähetti aloitteen  
sosiaali- ja terveyslautakunnalle, jonka vastaus 

oli, että hyvinvointialue vastaa jatkossa omais-

hoidon järjestämisestä omaishoidon tuesta  
annetun lain mukaisesti. Kunnassa on mahdol-
lisuus järjestää lisätukea omaishoitajille osana 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Vastaus 
lähetetään kaupunginhallitukselle. 
Aloitteen käsittely on kesken. 
 

8.6.2022 
14.9.2022 

Valtuutettu Martti  
Mäkinen 

Liian harvoin valtuuston  
kokouksia 

-khall 14.12.2022 §342 Paimion kaupunginvaltuusto kokoontuu val-
tuuston puheenjohtajan kutsusta tarpeen mu-
kaan keskimäärin 5-7 kokousta vuodessa. 
Aloite on loppuunkäsitelty. 
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8.6.2022 

 
Valtuutettu Martti  
Mäkinen 

 
Paimion strategia ja  
kustannukset 

 
-khall 31.8.2022 §227 

 
Kaikki valmisteluun osallistuneet: valtuutetut, 
lautakuntien jäsenet ja kaupungin työntekijät, 
kutsuttiin seminaareihin samanaikaisesti yhtei-
sillä sähköposteilla. 
Aloite on loppuunkäsitelty. 
 

 
8.6.2022 

 
Valtuutettu Martti  
Mäkinen 

 
Vistan liikennevalo – ohjaus 
pois 

 
-khall 22.6.2022 §196 
-tekninen ltk 16.8.2022 §60 
-khall 31.8.2022 §225 

 
ELY-keskus on todennut, että valo-ohjatun liit-
tymän muuntamisesta kiertoliittymäksi on esi-
selvitys käynnissä. Tämän jälkeen hanke ete-
nee mahdollisesti tarkempaan suunnitteluun 
sekä rahoituslistoille, joko valtion väyläverkon 
investointiohjelmiin tai tulevan MAL-kauden 
kohteeksi. Kiertoliittymä on kustannuksiltaan 
karkeasti viisinkertainen suhteessa vastaavaan 
valo-ohjattuun liittymään.  
Tekninen lautakunta toteaa myös puoltavansa 
kiertoliittymää. Aloite on loppuunkäsitelty. 
 

 
8.6.2022 

 
Valtuutettu Martti  
Mäkinen 

 
Linja-autopysäkki Asematielle 

 
-khall 22.6.2022 §197 
-tekninen ltk 16.8.2022 §61 
-khall 31.8.2022 §226 

 
Tekninen lautakunta toteaa vastauksenaan 
kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupungin-
valtuustolle, että asematiellä on jo linja-auto-
pysäkki ja, että suurempien järjestelyjen teke-
minen ei ole järkevää ennen kuin joukkoliiken-
teen ratkaisut ovat pitkälle tulevaisuuteen sel-
villä.  Aloite on loppuunkäsitelty. 
 



 

8 (10) 
 
SELVITYS 1.8.2021 ALKANEELLA VALTUUSTOKAUDELLA TEHDYISTÄ KIRJALLISISTA VALTUUSTOALOITTEISTA 
 

 

                                                                                             päivitetty 22.12.2022 

 

 

Jättöaika 
 

Tekijä 
 

Aloite 
 

Käsittelyvaihe 
 

Toimenpide 

 

8.6.2022 Valtuutettu Sari Murto Tuulivoimarakentamisen 
suojaetäisyys 

-khall 22.6.2022 §195 
- Ymp.ltk 27.09.2022 §79 
-khall 09.11.2022 §305 

Tuulivoimaloiden etäisyydet asuinrakennuk-
sista ja loma-asuinrakennuksista tutkitaan han-
kekohtaisesti eri vaiheissa (YVA, yleiskaava, 
mahdollinen ympäristölupa ja rakennuslupa) 
muun muassa melu- ja välkemallinnuksilla.   
Minimietäisyys, kaksi kilometriä, ei perustu lain-
säädäntöön, mutta jatkossa merkittäviä tuuli-
voima-alueita suunniteltaessa tuulivoimaraken-
taminen pyritään sijoittamaan niin, että tuulivoi-
maloita ei sijoitu kahta kilometriä lähemmäs 
olemassa olevaa asutusta. 
Aloite on loppuunkäsitelty. 
 

8.6.2022 Valtuutettu Sini Heino Linja-autoaikataulujen sovit-
tamisesta ja muutoksesta. 

  
Aloite odottaa käsittelyä. 

14.9.2022 Valtuutettu Sini Heino Reittiliikenteen ja kutsuliiken-
teen yhteensovittaminen  
Paimiossa 
 

 Aloite odottaa käsittelyä. 

14.9.2022 Valtuutettu Simola Graffitiseinä Paimioon -khall 12.10.2022 §257 Kaupunginhallitus lähettää aloitteen sivistys- ja 
vapaa-aikalautakunnalle valmisteltavaksi.  
Aloite odottaa käsittelyä. 

14.9.2022 Valtuutettu Mäkinen Linja-autoasema Asematielle -khall 12.10.2022 §258 Kaupunginhallitus lähettää aloitteen tekniselle 
lautakunnalle valmisteltavaksi.  
Aloitteen käsittely on kesken. 
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14.9.2022 Valtuutettu Mäkinen Paimion Titanic-talous  
ajautuu päin velkavuorta heti 
01.01.2023. 

-khall 14.12.2022 §343  
Kasvavassa kaupungissa kustannusten kasvu 
palvelutarpeen lisääntyessä kohdistuu sekä  
välittömiin kustannuksiin että investointeihin, 
jotka lähivuosina painottuvat koulu- ja päiväko-
tikiinteistöihin. Vuotuiset kahden miljoonan  
euron lainanlyhennykset eivät ole realistisia. 
Realistisia tavoitteita on hillitä laina- ja leasing-
vastuiden kasvua, varmistaa rahoituksen  
saatavuus ja pitää rahoituskustannukset 
alhaisina. Aloite on loppuunkäsitelty. 
 

16.11.2022 Valtuutettu Kerola Ekologisen kompensaation 
toteuttaminen Paimiossa 

-khall 30.11.2022 §329 Kaupunginhallitus lähettää aloitteen ympäristö-
lautakunnalle valmisteltavaksi. 
 Aloitteen käsittely on kesken. 
 

16.11.2022 Valtuutettu Kerola lasten liikennepuisto  
Paimioon 

-khall 30.11.2022 §328 Kaupunginhallitus lähettää aloitteen tekniselle 
lautakunnalle valmisteltavaksi. 
Aloitteen käsittely on kesken. 
 

16.11.2022 Valtuutettu Mäkelä Velanhoidon pitkäaikais-
suunnitelman laadinta. 

 Aloite odottaa käsittelyä 

16.11.2022 Valtuutettu Nieminen Paimio ikäystävällisten  
kuntien verkostoon 

 Aloite odottaa käsittelyä 

16.11.2022 
 

Varavaltuutettu Alander Varautumistiedote  
kaupunkilaisille. 

 Aloite odottaa käsittelyä 
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16.11.2022 Nuorisovaltuuston  
edustaja Kallio 

kierrätyksen ja siisteyden 
lisäys Paimiossa 

-khall 30.11.2022 §327 Kaupunginhallitus lähettää aloitteen tekniselle 
lautakunnalle valmisteltavaksi. 
 Aloitteen käsittely on kesken. 
 

     

     

     


