Kokouksen aihe

Hinkutyöryhmä I / Muistio kokouksesta

Kokousaika

Keskiviikkona 11.3.2020 klo 17:30-18.25

Kokouspaikka

Kaupungintalotalo, kokoushuone Kaira

Osallistujat

Pasi Ristilä, ymp.ltk, pj
Markus Kaarlela, koulutusltk
Timo Mäkelä, tekn.ltk
Markku Kylen, tekn.joht.
Urpo Otsola, kiint.pääll.
Sanna-Maija Ansio, kh
Katja Tiittanen, koulutusltk
Aada Sevon, nuorisovaltuusto
Meri Leino, proj.koordinaattori
Sinikka Koponen-Laiho, ymp.suoj.siht., siht.
1. Puheenjohtaja Pasi Ristilä avasi kokouksen ja toivotti Hinkutyöryhmän
jäsenet tervetulleiksi. Työryhmä on kaupunginhallituksen kokouksessaan
22.1.2020 § 14 asettama ja jäsenet edustavat eri hallintokuntia.
Kaupunginhallitus nimesi samalla myös työryhmälle puheenjohtajan ja
sihteerin. Todettiin paikalla olleet työryhmän jäsenet ja esittäydyttiin.
Hyväksyttiin kokouksen asialista.
2. Projektikoordinaattori Meri Leino kertoi Hinkutyöryhmän tarkoituksesta ja
tehtävistä.
3. Meri Leino kertoi lyhyesti energiatehokkuussopimuksesta ja mitä
sopimukseen liittyminen edellyttäisi kaupungilta. Sopimukseen
liittyminen edellyttäisi mm. vuosiraportointia energiankäytöstä kaupungin
kiinteistöistä (mm. sähkön, lämmön ja veden kulutus), mutta ei
välttämättä kovin paljon muita tehtäviä. Työryhmä päätti jättää asian
vielä tarkemmin valmisteltavaksi, ennen kuin mahdollisesti päätetään
energiatehokkuussopimukseen liittymisestä.
4. Keskusteltiin päästöjä vähentävien toimenpiteiden vuosikellon
laatimisesta. Vuosikellossa esitetään, millä toimenpiteillä ja investoinneilla
kunnassa kasvihuonepäästöjä aiotaan vähentää. Esille nousivat
seuraavat kuluvana vuonna toteutettavat toimenpiteet, jotka merkitään
vuosikelloon: Hinku-työryhmän kokoukset, uusien aurinkopaneelien
asennus kahteen kaupungin kiinteistöön, Kriivarin alueella
katuvalolamput vaihdetaan led-lampuiksi, Kriivarin koulun mahdollinen
50/50 –hanke.
Aada Sevon kertoi, että nuorisovaltuustolla on vireillä Metsän
huoltokampanja.
Timo Mäkelä ehdotti, että työryhmän alustavasti täyttämä vuosikello
lähetetään lautakuntien valmistelijoille ja esittelijöille sillä evästyksellä,
että lautakunnat tahoillaan miettivät, millaisia päästövähennyksiin

tähtääviä toimenpiteitä hallintokunnissa on vireillä. Työryhmä oli
ehdotuksen kannalla, ja sovittiin, että vuosikello lähetetään hallintokuntiin
täydennettäväksi.
5. Meri Leino esitteli esimerkkinä päästöjä vähentävien toimenpiteiden
investointisuunnitelmataulukkoa, johon oli Paimion ympäristöohjelmasta
poimittu muutama toteutettava toimenpide kuluvalta vuodelta, joiden
tavoitteena on päästöjen hillintä. Sovittiin, että tällaista
investointisuunnitelmataulukkoa ei tälle vuodelle laadita, vaan palataan
asiaan seuraavassa kokouksessa, kun ensi vuoden investointihankkeet
alkavat lautakunnissa hahmottua.
6. Päätettiin pitää seuraava työryhmän kokous 3.9.2020 klo 17.30.
7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo:18.25.
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