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Rakennusvalvonta

Paimion kaupunki esittelee Rakenna ja sisusta 
-messuilla palveluita ja tonttitarjontaa

Hoida rakentamiseen liittyvät kyselyt ja  
luvanhaku sähköisesti Lupapisteen kautta

Kaupungin LinkedIn-tili

Paimion kaupunki on taas 
mukana Turun messukes-
kuksessa Rakenna ja sisus-
ta -messuilla 10.-12.2., parin 
vuoden tauon jälkeen, osas-
tolla A110. Esillä ovat niin 

kaupungin palvelut, tontit 
kuin uudet työntekijätkin. 
Markkinoimme osastolla 
myös VisitPaimiota, jotta 
mahdollisimman moni löy-
täisi kauniin kaupunkimme, 
sen palvelut ja nähtävyydet.

Tonttitarjontaa on edelleen 
Tiilitehtaan ja Hanhijoen 
alueilla, mutta Koivulinnan 
tonteistakin annamme esi-
makua kaavaehdotuksen 
muodossa. Pitkään ja huo-

lella valmisteltu laaja ase-
makaava hyväksyttäneen 
tänä vuonna, joten tontit 
saataisiin vuokralle ja myyn-
tiin ensi vuoden alussa alu-
een katujen ja vesihuollon 
valmistumisen jälkeen. Kun-
han asemakaava vahvistuu, 
tarjolla tulee olemaan pe-
rinteisiä omakoti-, rivi- ja 
paritalotontteja mutta myös 
kaupunkimaisempia pieniä 
Townhouse-tontteja. Jo-
kaiselle halukkaalle löytyy 

varmasti sopiva!

Esittelijäkaarti on uudistu-
nut henkilöstövaihdosten 
myötä. Tule rohkeasti jutte-
lemaan mieltä askarrutta-
vista kysymyksistä, mukana 
on Kyläpäällikön ja Nörtin 
lisäksi uusia kasvoja mm. 
tekniseltä ja kaavoituspuo-
lelta.

Nähdään messuilla!

Lupapiste on asiointipalvelu, 
jossa voi hakea rakentamisen 
lupia sekä hoitaa niihin liitty-
vän viranomaisasioinnin säh-
köisesti. Se kokoaa kaupun-
gin viranomaisen, rakentajan, 
suunnittelijan ja muut raken-
tamisen ammattilaiset yhteen 
osoitteeseen.  Paimiossa voi-
daan tehdä palvelun kautta 
myös neuvontapyyntöjä. Voit 
käyttää Lupapistettä kaikkiin 
rakentamisen lupiin liittyvissä 
kysymyksissä jo ennen raken-
nushankkeesi käynnistymistä. 
Lupapisteen kautta saat hen-

kilökohtaista palvelua asiaan 
liittyvältä viranomaiselta.
Palvelu ohjaa hakemaan ra-

kennushankkeesi sijainnin 
kartalta sekä kuvaamaan 
tarpeesi ohjeiden ja valinto-

jen avulla. Viranomaisen on 
helpompi ja nopeampi neu-
voa sinua, kun kaikki tiedot 
ovat varmasti saatavilla. Voit 
asioida palvelussa silloin kun 
se itsellesi parhaiten sopii ja 
samalla kaikki asiaan liittyvä 
viestintä on nähtävissä yh-
dessä paikassa.
Palvelu on avoinna kaikille 
rakentamista suunnittele-
ville kuntalaisille. Palveluun 
rekisteröidytään ensimmäi-
sen käyttökerran yhteydessä 
pankkitunnuksilla tai mobiili-
varmenteella.

Kaupunki on vuoden alussa 
ottanut yhdeksi viestintäka-
navakseen LinkedIn-tilin. Tä-
män tilin kautta on tarkoitus 
markkinoida erityisesti kau-
pungissa avoinna olevia työ-
paikkoja ja työsuhde-etuja. 
Päivityksissä tuodaan esille 

myös tuoretta tutkimus-
tietoa ja meneillään olevia  
hankkeita, jotka kiinnosta-
vat niin elinkeinoelämää kuin 
työntekijäsektoria. Tili löytyy 
osoitteella https://fi.linkedin.
com/company/paimion-
kaupunki.

paimio.fi
visitpaimio.fi

Luonnossa liikkujien 
ja kuntoilijoiden 
keidas

Tervetuloa
10.-12.2. Turkuun 

Rakenna & Sisusta 
-messuille Paimion 

osastolle A110! 
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Kaupunki tarjoaa paimiolai-
sille 16 – n. 18 -vuotta täyt-
täneille nuorille kesätyötä 
kaupungin eri tehtävissä. 
Työtä on tarjolla mm. var-
haiskasvatuksessa, kiinteis-
tönhoidossa ja viheryksi-
kössä sekä matkailun, kult-
tuurin ja vapaa-aikatoimen 
palveluissa. Osaan tehtävis-
tä työntekijät valitaan hake-
muksen ja haastattelun pe-
rusteella ja osa työpaikoista 
täytetään arpomalla. Viime 

vuonna kesätyötä saaneet 
eivät voi hakea kesätyötä 
tänä vuonna. Näin pyritään 
antamaan mahdollisim-
man monelle paimiolaisel-
le nuorelle mahdollisuus 
saada kesätyökokemusta. 
Ensimmäisenä keväällä 
käynnistyy haastatteluha-
ku ja myöhemmin keväällä 
avautuu haku arvottaviin 
kesätyöpaikkoihin.
 
Paimiolaisen nuoren palk-

kaavalle yritykselle myön-
netään kesätyötukea. Tätä 
tukea voivat hakea sekä 
nuoret itse, että heidät 
palkkaava yritys. Itsensä 
työllistävä nuori voi hakeu-
tua 4 H -yrittäjäksi. Kesä-
työpaikkojen ja kesätyön 
tuen sekä  4 H-tuen hauis-
ta tiedotetaan lisää sivulla 
paimio.fi/kesatyopaikat sen 
jälkeen kun kaupunginhalli-
tus on ne 15.2.2023 kokouk-
sessa käsitellyt.

Kesätyöt

Kaupungin kesätyöpaikat
Juhani Laaksosen luon-
tokuvien näyttely Luon-
to etsimeni läpi Paimion 
kaupungintalon näyttely-
parvella (Vistantie 18) 27.2. 
asti kuussa kaupunginvi-
raston aukioloaikoina sekä 
maanantaisin klo 19 asti. 

Laatuelokuvien sarjassa 
Bio Starassa (Pussitie 4) pe 

10.2. alkavalla elokuvaviikolla 
Ali ja Ava. Liput 8€. Maalis-
kuun elokuvana 10.3. alka-
valla elokuvaviikolla Polta nä-
mä kirjeet – liput 8€. Lisäksi 
24.3. alkavalla elokuvaviikolla 
ooppera Tosca. Liput 18€. 

Paimion Lasten Peuhikset  
Kurssikeskuksen salilla 
(Sähkömiehentie 2) seu-

raavina lauantai-iltapäivinä  
klo 15 – 18:
* 11.2. (vastuuseurana
Paimion Rasti)
* 4.3. (Peimarin Latu ja 
Polku) – lisäksi Sovel-
tava Peuhis klo 14 – 15. 
* 1.4. (Paimion Urheilijat) 
Tarkoitettu 0-8 -vuotiaille – 
ei pääsymaksua. Toiminta on 
valvottua, ei ohjattua.

Tapahtumat

Tapahtumia

Varsin Hyvä ry esittelee ke-
vättalvella ohjelmakauden 
2023 - 2027 yleishyödyllisiä 
hanketukia toiminta-alueel-
laan. Turun seudun alueella 
toimivalle Varsin Hyvälle on 
tukikaudelle myönnetty 4 mil-
joonaa euron rahoitus. Kunta-
rahoitus mukaan lukien rahoi-
tuksen kokonaismäärä nou-
see yli 5 miljoonaan euroon. 

Paimiossa esittelykierros jär-
jestetään torstaina 2. maa-
liskuuta klo 17.30 Paimion 
kaupungintalon Paimiosalissa 
(Vistantie 18). Tilaisuuksien 
Leader-info on sama kaikis-
sa kunnissa, mutta kussakin 
kunnassa esitellään juuri siel-
lä toteutettu paikallinen han-
ke. Osa esimerkkihankkeista 
on kehittämishankkeita ja osa 

investointihankkeita. 
Tilaisuudet ovat kaikille avoi-
mia, noin tunnin mittaisia ja 
niiden alussa on kahvitarjoi-
lu. Erillistä ilmoittautumista 
ei tarvita.

Hanketoiminta

Varsin Hyvän hankeinfo  
Paimiosalissa 2.3.

Satutunnit

Vistantie 18, www.paimio.fi/kirjasto, paimio.kirjasto@paimio.fi

Satumummin aamusatutunnit
perjantaisin klo 9.30

10.2., 17.3., 14.4. ja 5.5.
 Jennin iltasatutunnit

tiistaisin klo 18.00
 7.3., 4.4. ja 2.5.

Satuhetki kestää n. 30 min. Vapaa pääsy!

Lukulemmikit vierailevat
kirjastossa joka

toinen maanantai
13.2., 27.2., 13.3. ja 27.3.

klo 17.00-18.15

lukulemmikit

Varaa maksuton 15 minuutin
lukuhetki kirjastosta paikan päältä

tai puh. 02 474 5320.
Lukuhetken tuottaa Suomen Karva-Kaverit ry.

Kirjast
ossa

tapaht
uu:
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Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
netissä www.opistopalvelut.
fi/paimio tai puhelimitse 02 
4745316 (ma-to klo 10-14). 
Hyvinvointitreffit - elintapa-
neuvonta senioreille To 9.30-
11 Sauvon kirjasto 16.2-20.4., 
10 €
Pöntöt puusepät La 10–12.15 
Sauvon Koulukeskus 11.–25.3., 
15 €
Puutarhan pensaiden ja pui-
den leikkaus To 18-19.30 Vis-
tan koulu, yläkoulu 9.3., 12 €
Oman pihan suunnitte-
lu To 18-20.20 Vistan kou-
lu, yläkoulu 16.-23.3., 22 € 
Italiaa matkailijoille etänä
Ti 18–19.30 Etäkurssi 7.3.–
25.4., 30 €
Digitaitojen pulmapaja Sau-
vossa To 11–12 Sauvon kirjas-
to 2.3.–6.4., 0 €
Rivitanssi Ti 18–19.30 Pal-
tanpuiston palvelukeskus 
28.2.–11.4., 39 €
Virkkauksen alkeet ja nik-
sit Ma 18–20.15 Vistan kou-
lu, yläkoulu, 13.3.–10.4., 25 €  
Kalannahan parkitseminen 
La 10–16, Su 10–16 Vistan kou-
lu, Kotitalous 25.–26.3., 35 €  
Hyvinvointiretki Lehmiran-
taan Pe 9.30–15  31.3., 11 €  
Lisää vegeä lautaselle! To 
17.30–20.30 Vistan koulu, Yh-
teiskoulu, Kotitalous 16.2.,16 €  
Saaristo tutuksi -etäluento 
Ma 18–19.30 Etäkurssi 13.3. 0 €  
Metsästäjäkurssi Ke 
18–20.30 Vistan koulu,  
Yläkoulu, 1.3.–5.4., 44 € 

Paimion Opiston ja Aikuisten 

Musiikkiopisto

Paimion opisto

Paimiossa on toiminut mu-
siikkiopisto jo uskomattomat 
50 vuotta. Musiikkiopisto 
perustettiin, koska haluttiin 
antaa paimiolaisille ja sau-
volaisille lapsille ja nuorille 
mahdollisuus oppia soitta-
mista, laulamista ja yhdessä 
musisoimista lähiopetuk-
sena ja ammattitaitoisten 
opettajien johdolla. Sama 
tavoite johtaa toimintaam-
me edelleen.
 Aluksi paikalliset toimeliaat 
ja kaukonäköiset yksityis-
henkilöt perustivat kanna-
tusyhdistyksen, joka järjesti 
musiikkiopiston käytännön 
toiminnan: hankki opettajat 
ja maksoi heidän palkkansa, 
hoiti oppilaiden ilmoittautu-
miset, järjesti esiintymiset, 
teki viralliset tilastot ja sel-
vitykset ym. Kolmentoista 
toimintavuoden jälkeen mu-
siikkiopiston toiminta siirtyi 
Paimion kaupungin (silloin 
vielä kunnan) haltuun. Pai-

mio osoitti näin arvosta-
vansa sekä musiikkiopiston 
vakiintunutta toimintaa että 
lasten ja nuorten kulttuuri-
harrastusta. 

Juhlintaa  
läpi vuoden
Vaikka 50 vuotta tulee viral-
lisesti täyteen vasta syksyllä, 
juhlimme koko kuluvan vuo-
den ajan monin eri tavoin. 
Tässä muutamia poimintoja 
tulevasta. Tapahtumat ovat 
kaikille avoimia, tervetuloa 
mukaan!
Aloitamme helmikuussa jul-
kistamalla juhlalogon. Ystä-
vänpäivää vietämme koko 
viikon siten, että musiikki-
opiston oppilaat saavat tuo-
da omalle tunnilleen mukaan 
ystävän seuraamaan, mitä 
soitto- ja laulutunneilla oi-
kein tehdään. 
Huhtikuussa järjestämme 
iltamat, joiden teemana on 
”50 vuotta yhdessä”. Muka-

na on koko Paimion opisto 
eli sekä kansalaisopisto että 
musiikkiopisto. ”Yhdessä” 
on myös tämän lukuvuoden 
teema Paimion opistossa. 
Myös musiikkiopistossa niin 
arki kuin juhla onnistuvat 
vain siten, että opettajat, 
oppilaat ja perheet toimivat 
yhdessä. Iltamat järjeste-
tään Paimiosalissa, mutta 
ne myös striimataan, ja live-
lähetystä voi seurata Paimi-
on opiston facebook-sivujen 
kautta. 
Myöhemmin keväällä ja 
kesällä on tulossa ainakin 
parvekekonsertteja ja puis-
tomuskareita. Syksylle on 
suunnitelmissamme mm. 
entisten opettajien konsert-
ti, juhlavastaanotto, soiva 
taidenäyttely ja ties vielä 
mitä. Seuraa ilmoitteluamme 
Paimion opiston facebook-
sivuilla ja Kunnallislehden 
Paimion kaupunki tiedottaa 
-liitteissä!

Kevään lyhytkursseja

Musiikkiopistolla 50-vuotisjuhlavuosi

Olkoon juhla tai arki, niin musiikkiopiston opettajien hymy ei hyydy!

Olohuone ry:n 
yhteistyömatkat
Matkaohjelmat ja varaukset 
www.opistopalvelut.fi/paimio  
tai 0505224447. 

SALAPERÄINEN, 
KIEHTOVA KORSIKA 
30.4.-5.5. 
Hinta n. 1850 €
Nautitaan Korsikan upeis-
ta maisemista ja vieraillaan 
saaren kaupungeissa ja ky-

lissä. Tutustutaan myös mo-
niin Napoleonin vaikuttamiin 
paikkoihin. 

KIRJAILIJOIDEN 
LUONNONKAUNIS 
AHVENANMAA  
16.-19.5. 
Hinta n. 530 €    
Kuljemme Ahvenanmaan kir-
jailijoiden jalanjäljissä mm. 
Kökarissa, Källskärissä, Vår-
dössä, ja Maarianhaminassa.
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Poistotekstiilillä tarkoite-
taan omistajalleen tarpee-
tonta tekstiiliä, joka sisältää 
tekstiilijätteet sekä käytetyt 
ja ehjät tekstiilit eli tekstiili-
tuotteet. Paimiossa on kaksi 
poistotekstiilikeräyspistettä, 
jotka sijaitsevat Toimintakes-
kus Apilassa (Sähköyhtiöntie 
4) ja Paimion lajitteluasemal-
la Rivonmäessä (Muuras-
suontie 4). 
Keräyspisteille voi toimittaa 
maksutta puhtaat ja kuivat 
loppuun kuluneet vaatteet 
ja kodintekstiilit, kuten ta-
kit, housut, hameet ja pai-
dat sekä lakanat, pyyhkeet 
ja pöytäliinat. Pakkaa pois-
totekstiilit tiiviisti suljettuun 
muovipussiin tai jätesäkkiin. 
Suoraan uudelleenkäyttöön 
kelpaavat, hyväkuntoiset 
vaatteet ja kodintekstiilit 
voit myös myydä esimerkik-
si kirpputorilla tai lahjoittaa 
hyväntekeväisyysjärjestöjen 

keräyksiin.
Muistathan laittaa poisto-
tekstiilit keräysastian sisäl-
le, älä jätä niitä keräysastian 
ulkopuolelle. Poistotekstiili-
kierrätyspisteelle ei saa vie-
dä mattoja, kenkiä, laukkuja, 
vöitä, alusvaatteita, suk-
kia, sukkahousuja, tyynyjä, 
peittoja, pehmusteita tai 
pehmoeläimiä eikä kostei-
ta, homeisia, tekstiilituho-
laisia sisältäviä tai vahvasti 
haisevia tekstiilejä. Nämä 
tuotteet kuuluvat polttokel-
poiseen jätteeseen. Katso 
tarkat poistotekstiilin lajit-
teluohjeet LSJH:n jätteiden 
ABC:sta: www.lsjh.fi.

Mihin kotitaloudessa 
syntynyttä poisto-
tekstiiliä käytetään? 
Poistotekstiilijäte lajitellaan 
laadun perusteella eri kana-
viin. Hyväkuntoiset tekstiilit 
päätyvät poistotekstiilimyy-

mälään, josta asukkaat voi-
vat ostaa tekstiilejä pienellä 
kilohinnalla. Osa päätyy tila-
uksina pienyrityksille, jotka 
käyttävät tekstiilejä omien 
tuotteidensa valmistukseen. 
Poistotekstiilejä myös jalos-
tetaan kierrätyskuiduksi. 
Lounais-Suomen Jäte-
huolto Oy kokeilee poisto-
tekstiilin jalostusta pilotti-
vaiheen käsittelylinjastolla, 
joka sijaitsee Paimion Green 
Field Hubissa, Jukantiellä. 
LSJH:n linjasto jalostaa ko-
titalouksien poistotekstiilit 
mekaanisesti kierrätyskui-
duksi, jota yritykset voivat 
käyttää tuotteidensa raaka-
aineina. Tavoitteena on löy-
tää eri tekstiilivirroille paras 
mahdollinen kiertotalouden 
mukainen käsittelyratkaisu. 
Kierrätyskuiduista valmis-
tetaan esim. kierrätysvil-
lalankaa, pellava- ja puu-
villapyyhkeitä sekä muita 

tuotteita. Loput poistoteks-
tiileistä, joita ei vielä saada 

kiertämään materiaalina, 
päätyvät energiahyödyn-

tämiseen eri jätevoimalai-
toksiin.

Paimiossa kannustetaan 
kiertotalouteen. Alueel-
ta löytyy poistotekstiilien 
mekaaninen kiertolaitos, 
ja paikalliset yritykset ovat 
tunnettuja vihreän siirty-
män edistämisestä. Tätä 
tahtotilaa vahvistetaan 
Seitsemän seutukaupungin 
kiertotalousteemaverkosto 
-hankkeessa, jossa tun-
nistetaan kiertotalouden 
ekosysteemejä ja kestävän 
kehityksen arvoketjuja. 
Hankkeen koordinaattorina 
toimii insinööri ja muotoilija 
Johanna Liipola.

Paimiossa edellytykset 
kiertotaloudelle ovat poik-
keuksellisen hyvät, Liipola 
kertoo. Hän toimii koor-
dinaattorina Seitsemän 
seutukaupungin kiertota-
lousteemaverkosto -hank-
keessa, jonka tarkoituksena 
on lisätä alueellista ymmär-

rystä kiertotalouden liike-
toimintamahdollisuuksista. 

Liipolan vetämässä hank-
keessa on mukana seitsemän 
seutukaupunkia: Paimio, 
Forssa, Heinola, Huittinen, 
Nivala, Kristiinankaupunki ja 
Sastamala. Tarkoituksena on 
viestiä alueilla yritysten kier-
rätettävistä raaka-aineista ja 
niiden jakamisalusoista sekä 
määritellä soveltuville tuot-
teille palvelumallit. Tavoit-
teena on pidentää tuottei-
den ja palvelujen elinkaarta 
ja huolehtia resurssien tal-
teenotosta. Hankkeen kär-
kenä on kuitenkin synnyttää 
uutta liiketoimintaa.

Paimion muoti- 
viikoilla kiertotalou-
desta tulee hauskaa
Paimion ihmettä tarkastel-
laan myös elokuussa järjes-
tettävän Paimion Muotiviikon 

puitteissa. Siellä nostetaan 
esiin, miten kiertotalouden 
ilmiötä voi hyödyntää muo-
din kontekstissa. Muutok-
seen kannustetaan totuttuja 
ajatuksia tuulettamalla.
“Haluamme luoda kestävän 
muodin tapahtuman. Muodin 
ja tekstiilituotannon haas-
teena on, että siinä halu-
taan aina olla uuden seson-
gin aallonharjalla ja vastata 
toki kuluttajienkin uutuuden 
haluun”, kertoo tapahtuman 

järjestäjä Eija Erlamo. “Kier-
totalouden vahvistamisessa 
on luotava pitkäaikaisuutta 
muokkaamalla ajatusmaail-
maa sellaiseksi, jossa myös 
vastuullinen vaate on uutta 
ja muodikasta.” Muotiviikoil-
le tavoitellaan yrityksiä eri 
mittakoossa sekä kiertota-
louden muita aktiivisia toi-
mijoita. 
Reborn in Paimio – juttusar-
ja on osa Varsinais-Suomen 
liiton rahoittamaa 7 seutu-
kaupungin kiertotalouden 
teemaverkosto - Seutu-
kaupunkien alueella tun-
nistettujen  kiertotalous-
klusterien rakentaminen ja 
kiihdyttäminen  hanketta.  
Lue laajempi artikkeli tästä 
aiheesta osoitteessa  https://
paimionkehitys.fi/ajankoh-
taiset/reborn-in-paimio/
kiertotalouden-liiketoimin-
tamahdollisuudet-tutuksi-
paimion-esimerkilla/

Kotitalouden poistotekstiilit kiertoon Paimiossa

Kiertotalouden liiketoimintamahdolli-
suudet tutuksi Paimion esimerkillä

Ympäristöpalvelut

Kiertotalous

Paimion kaupunki

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

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

Kiinteistöpäivystys: 0500 824 302

Sosiaalipäivystys 050 500 3354 (ma - pe  

klo 8.30 - 15), muulloin 02 262 6003

Kirjaston palveluajat:
ma-ke klo 12-19, to-pe klo 10-16
Tarkista palveluaikojen poikkeukset osoitteesta:
www.paimio.fi/kirjasto
Omatoimikirjasto avoinna joka päivä klo 7-21.
Omatoimikirjastoon kirjaudutaan palveluaikojen
ulkopuolella kirjastokortilla ja tunnusluvulla.
Varhan alaiset palvelut Paimiossa
Vaihde: (02) 474 6200
Paimion pääterveysaseman lääkärivastaanoton 
ajanvaraus ma-pe 
päivystysasiat klo 8-15.30 ja kiireetön klo 10 - 14
(02) 474 6202

Yhteystiedot

”Paimio on moderni varsinaissuomalainen 

kaupunki maaseudulla. Liikunnallinen Paimio 

tarjoaa monipuoliset ja laadukkaat palvelut 

sekä miellyttävän ympäristön asumiseen ja 

yrittämiseen.”

KAAVOITUSKATSAUS 2023

Ympäristölautakunta on päätöksellään 24.1.2023 § 4 
hyväksynyt maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti 
laaditun kaavoituskatsauksen. 

Kaavoituskatsaukseen voi tutustua kaupungin verkko-
sivuilla osoitteessa www.paimio.fi/kaavoituskatsaus tai 
kaupungintalon palvelupisteessä sen aukioloaikana,  
os. Vistantie 18, Paimio.

PAIMION KAUPUNKI 
Ympäristölautakunta

Kaavaehdotus nähtävillä
AMPEERITIEN  
ASEMAKAAVAN MUUTOS

Paimion kaupunginhallitus on päätöksellään 1.2.2023 § 29 
hyväksynyt 16.1.2023 päivätyn Ampeeritien asemakaavan 
muutosehdotuksen. 

Kaupunginhallituksen päätöksellä kaavaehdotusasiakirjat 
pidetään julkisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n 
mukaisesti 10.2.-13.3.2023 välisen ajan Paimion kaupungin 
verkkosivulla paimio.fi/ampeeritien_akm sekä kaupungin-
talon aulassa sen aukioloaikana, osoitteessa Vistantie 18.

Nähtävillä olon aikana alueen maanomistajilla ja muilla 
osallisilla on mahdollisuus esittää muistutus kaavaeh-
dotuksesta. Muistutus tulee toimittaa 13.3.2023 men-
nessä osoitteeseen Paimion kaupunki / Kaavoitus, PL 50, 
21531 Paimio tai sähköpostilla osoitteeseen  
kaavoitus@paimio.fi.

Paimiossa 10.2.2023  
PAIMION KAUPUNGINHALLITUS

Puhtaat ja kuivat poistotekstiilit pakataan muovipussiin, joka suljetaan huolellisesti ja laitetaan kerä-
ysastiaan. Kuvaaja: Laura Paarala.

Eija Erlamo (vas) ja Johanna Lii-
pola toivovat kävijöitä muotivii-
koille ympäri Suomea. He odot-
tavat, että elokuussa paikallisia 
paimiolaisia nähdään monessa 
roolissa. 
Kuvaaja: Tuomo Lieskivi / Kuke.


