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Kokouksen aihe

Hinku-työryhmän ja ympäristöohjelman seurantaryhmän yhteiskokous

Kokousaika

tiistai 20.4.2021 klo 17:00 – 18.22

Kokouspaikka

Teams

Läsnä
Hinku-työryhmä:
Pasi Ristilä, ymp.ltk
Markus Kaarlela, koulutusltk
Katja Tiittanen, koulutusltk
Outi Tuominen, sivistys- ja vapaa-aikaltk
Timo Mäkelä, tekn.ltk
Juha Saarinen, tekn. johtaja
Sanna-Maija Ansio, kh
Elle Okker, nuorisovaltuusto
Sinikka Koponen-Laiho, ymp.suoj.siht.
Ympäristöohjelman seurantaryhmä:
Jaana Hölsö, hallintojohtaja
Mika Ingi, elinkeinojohtaja
Jyrki Lumiainen, sivistysjohtaja
Eeva-Sirkku Pöyhönen, sosiaali- ja terveysjohtaja
Pasi Hutanen, tietohallintopäällikkö
Tero Aaltonen, kiinteistöpäällikkö
Timo Ilola, kh
Markku Ylihonko, koulutusltk
Henna Pirhonen, sivistys- ja vapaa-aikaltk
Matti Pajala, tekn.ltk
Marja Mäenpää, ymp.ltk
Anne-Ly Palosaari, sosiaali- ja terv. ltk
Laura Paarala, ymp.suoj.projektisuunnittelija

1. Kokouksen avaaminen
Sinikka Koponen-Laiho avasi työryhmien yhteiskokouksen ja todettiin
läsnäolijat. Eeva-Sirkku Pöyhönen ja Markus Kaarlela olivat etukäteen
ilmoittaneet olevansa estyneitä osallistumaan kokoukseen.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Työryhmien yhteiskokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Timo Ilolaa.
Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
3. Työrukkasemme eli projektisuunnittelija esittäytyy
Osa-aikainen projektisuunnittelija Laura Paarala aloitti 1.4.2021 ja
esittäytyi ja kertoi työstään.
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4. Keskustelu tänä vuonna aloitettavista/valmisteltavista hankkeista
-

-

Sähköautopilotin selvittäminen
o Sinikka Koponen-Laiho esitti johtoryhmän kokouksen muistion
sähköautoa koskevan osuuden. Johtoryhmä on päättänyt
19.4.2021 kokouksessaan, ettei sähköautopilottia aloiteta tänä
vuonna. Uuden autokaluston hankinta ei ole nyt ajankohtaista.
o Juha Saarisen mukaan esimerkiksi latauspistokkeiden sijainti ja
vähyys ovat ongelma sähköautoja hankintaa ajatellen.
Seuraavaksi voisi lähteä viemään infraa eteenpäin luoden
ennen autojen hankintaa latauspisteitä tms.
o Pasi Ristilä pitää hyvänä ideana pitää sähköautot kirjauksena
ohjelmassa, jotta asia voidaan huomioida mahdollisesti
tulevissa hankinnoissa.
o Timo Ilola kannatti infra edellä sähköautoasian eteenpäin
viemistä.
o Marja Mäenpään mielestä on myös hyvä kirjata sähköautot
ympäristöohjelmaan, selvittää asiaa ennakkoon ja käynnistää
selvitystyö jossain vaiheessa.
o Jaana Hölsö kertoi, että kaupungilla on ajoneuvoluettelossa 5
kpl pakettiautoja, ei yhtään henkilöautoa ja muutama traktori.
Kotihoidon henkilöstö ajaa omilla autoillaan.
Työsuhdesähköpyöräkokeilun selvittäminen (Laura Paarala esitteli)
o Juha Saarisen mukaan kevyenliikenteen väylien infran
kehittämiseen keskitytään parhaillaan ja työsuhdepolkupyöräily
sopisi hyvin ohjelmaan.
o Timo Ilola kysyy, onko mitään ennakkoarviota moniko olisi
kiinnostunut työmatkapyöräilystä.
o Jaana Hölsö mietti työsuhdepyörien rahoitusta.
o Jyrki Lumiainen huomautti, että monet työntekijät tulevat muilta
paikkakunnilta ja vähemmistö kulkee työmatkan polkupyörällä.
Olisi hyvä tehdä kartoitus työmatkapyöräilystä kiinnostuneista.
o Pasi Ristilän mielestä työmatkapyöräilyssä on monia hyötyjä,
mutta myös riski kaatua pyörällä. Hän pohtii myös, paljonko
kaupungin työntekijöillä on sellaisia työtehtäviä, joiden hoidossa
voisi pyörää hyödyntää päivän aikana. Työsuhdepolkupyörä on
selvittämisen arvoinen asia.
o Marja Mäenpää kannattaa myös, että selvitetään
työsuhdepyöräilyä ja henkilöstön kiinnostusta aiheeseen. Kertoi
myös kaupungintalon aulassa olevan kaksi polkupyörää, jotka
ovat työntekijöiden käytettävissä.
o Katja Tiittanen kannattaa pyöräilyä ja polkee itsekin töihin.
Päiväkodin henkilöstöstäkin osa pyöräilee tai kävelee töihin.
o Timo Ilolan mielestä olisi hyvä, jos edes muutama työntekijä
kiinnostuisi työmatkapyöräilystä ja työsuhdepyöräily sopisi
hyvin ohjelmaan.
o Sovittiin, että työsuhdepolkupyörän selvitystyö aloitetaan tänä
vuonna aihetta avaavalla tiedotteella ja kyselyllä
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henkilökunnalle, jossa kartoitetaan työsuhdepolkupyörästä
kiinnostuneita. Talousarvioon valmistellaan laskelma
mahdollisista kustannuksista.
Hankintastrategian laatiminen
o Sinikka Koponen-Laiho sanoi, että päätös hankintastrategian
laatimisesta voisi jäädä johtoryhmän tehtäväksi.
o Juha Saarinen kertoi, ettei johtoryhmä viime tapaamisella
ehtinyt käsitellä hankintastrategia-aihetta. Tarkoitus on
kuitenkin johtoryhmässä keskustella vihreämpien hankintojen
esille tuomisesta hankintaohjeessa.
o Jyrki Lumiainen huomautti, että vuosien 2019-2022
ympäristöohjelmassa mainitun hankintastrategia jälkeen
lainsäädäntö on muuttunut esim. liikkumiseen liittyvien
hankintojen osalta, eikä tämän vuoksi ole ehkä tarpeellista
alkaa nyt hankintastrategiaa tekemään.
o Juha Saarinen kertoi, että teknisellä puolella pystyy vaatimaan
hankintojen suhteen esim. ympäristösertifikaatteja. Ongelmaksi
nousee kuitenkin hinta, joka on usein korkeampi
ympäristöystävällisemmillä hankinnoilla. Ympäristöasiat ovat
konkreettisia asioita, joita voi kirjata tarjouspyyntöihin.
Helpottaisi kuitenkin, jos ylemmältä tasolta tulisi ohjeistus
huomioida ympäristöasiat paremmin hankinnoissa.
Muuta esille tullutta
o Sinikka Koponen-Laiho kertoi, että työryhmän jäsenille
lähetetään kesäkuussa sähköpostilla tietoa edistymisestä, jollei
kokousta ehditä enää pitää ennen kuin ryhmän jäsenet
vaihtuvat.
o Marja Mäenpää tiedusteli, miten Kuntahelmi-hanke edistyy.
Sinikka Koponen-Laiho kertoi että 20.4. oli pidetty palaveri
Valonian kanssa ja keskusteltu Karhunoja- ja Vähäjokivarren
hoitotöistä; uoman parannustöistä, istutuskuusikon poistosta ja
siitä asukkaille tiedottamisesta. Juntolan luonnonsuojelualueella
tehdään kasvillisuusselvitys. Vanhalla jätevedenpuhdistamolla
tehdään viitasammakkoselvitys, kosteikkolammen laikuttainen
ruoppaus sekä suunnitellaan puuston ja vesaikon maltillista
karsintaa. Hankkeen tiedotuksesta vastaa Laura Paarala.
o Sanna-Maija Ansio kysyy, onko kaupungilla kukkaniittyä, josta
kaupunkilaiset voisivat poimia kukkia. Lidlin vieressä on viime
kesänä ollut tällainen kukkaniitty ja työryhmän jäsenet pitivät
hyvänä ajatuksena jatkaa käytäntöä ja tukea samalla
kukkaniityn avulla luonnon monimuotoisuutta.
o Pasi Ristilä oli saanut yhteydenoton koskien Vähäjoen viereistä
lampea, joka on oudon värinen ja siellä on valkoista sakkaa
pohjalla. Juha Saarinen kertoi, että asiaa on tutkittu jo viime
syksynä vesinäyttein ja tutkimuksia jatketaan nyt keväällä
vanhan tiilitehtaan alueella. Mahdollisesti veden värjäytyminen
turkoosiksi johtuu alueella esiintyvästä happamasta
sulfaattimaasta.
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5. Muut esille tulevat asiat
Sanna-Maija Ansio kertoi rakennusteollisuuden parhaillaan käynnissä
(2019-2024) olevasta projektista, jossa tutkitaan betonia hiilinieluna.
Projektin tarkoitus on tuottaa kunnille ja tuottajille tietoa hiilensitomisesta ja
betonin kierrätyksestä. Hinkukuntien sivuilta osahankkeista löytyy aiheesta
lisätietoa.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.22.

Muistion kokosi Laura Paarala.

