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Valtuustoaloite Koirankakat kuuluvat roskikseen ja roskikset kulkureiteille

Kaupunginvaltuusto 15.06.2020 § 45

Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua
käsitellyksi puheenjohtaja totesi, että Vihreä valtuustoryhmä on
jättänyt seuraavan valtuustoaloitteen:

"Orivedellä on paljon kauniita, hyvin hoidettuja lenkkeilyalueita
myös keskustan ulkopuolella. Viihtyisyyttä kuitenkin laskee
luontoon jääneet roskat ja vääriin paikkoihin jääneet koirankakat.
Kaupungilla on enemmän valvontakameroita (112 kpl, tilinpäätös
2019), kuin roskiksia (puisto-osastolla 97 kpl 6/2019). Tunnollinen
koirankakankerääjä voi joutua kävelemään useita kilometrejä
kakkapussi kainalossa kotiin, kun kakkaroskiksia ei ole saatavilla.

Olisi erittäin hienoa, jos kaupunki voisi helpottaa koiranomistajien
arkea tarjoamalla yleisiä roska-astioita hoidetuille reiteille nykyistä
tiuhempaan, jotta kakka ja roskis löytäisivät toisensa helpommin.
Monella alueella ainoa roskis on leikkipuistossa tai hoidetun
muistomerkin vieressä. Pientaloalueilla kaupunki voisi olla
tukemassa monen yksityishenkilönkin toteuttamaa
Koirankakkaroskis-kampanjaa jakamalla asukkailleen Koirankak-
karoskis-tarroja. Roskiksia tulisi olla keskustan ulkopuolella
ainakin pääväylillä esimerkiksi linja-autopysäkkien yhteydessä,
jolloin ne palvelisivat myös muita käyttäjiä.

Vihreä valtuustoryhmä pyytää, että kaupunki kannustaa
asukkaitaan keräämään koirankakat roskikseen lisäämällä
vuoden 2020 aikana roskiksia yleisimpien liikuntareittien varsille
myös keskustan ulkopuolelle, tarkastelemalla jo olemassa olevia
roskisten sijainteja ja jakamalla asukkailleen omiin roskiksiin
liimattavia koirankakkaroskis-tarroja.

Orivedellä 15.6.2020

Miia Saarinen"

Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite
lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 29.06.2020 § 186

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toimittaa val-
tuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että
valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle 30.9.2020
mennessä.
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Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

- - - - - - - - - - - - - -

Tekninen lautakunta 01.10.2020 § 78

Vihreä valtuustoryhmä pyytää valtuustoaloitteessaan, että
kaupunki kannustaa asukkaitaan keräämään koirankakat
roskikseen lisäämällä vuoden 2020 aikana roskiksia yleisimpien
liikuntareittien varsille myös keskustan ulkopuolelle,
tarkastelemalla jo olemassa olevia roskisten sijainteja ja jakamal-
la asukkailleen omiin roskiksiin liimattavia koirankakkaroskis-
tarroja.

Koirankakkojen kerääminen pois maasta on kannatettava
menettely koiranomistajilta. Tämä lisää alueiden siisteyttä,
varsinkin keväisin lumien sulettua väylien varrella on paljon
koirien kakkaa.

Kaupunki on asentanut ylläpitämiensä väylien varteen ja palvelu-
kohteidensa yhteyteen roska-astioita yleisen siisteyden
edistämiseksi.

Roska-astioiden sijainteja tarkastellaan niiden käyttömäärien,
alueiden roskaisuuden ja asukkailta saadun palautteen
perusteella.

Kaupunki ei voi asentaa roska-astioita kuin hallinnoimilleen
alueille. Valtio vastaa yleisistä teistä ja vastaa niiden
puhtaanapidosta.

Koirankakkaroskis-tarra idea on syntynyt Nokialla ja tarkoitettu
yksityisille henkilöille, jotka tarjoavat oman roska-astiansa myös
muiden käyttöön koirankakkojen varten.

Kyseiseen ideaan liittynyt karttapalvelu roska-astioista, joihin voi
viedä koirankakkoja. Tämä karttapalvelu on poistunut käytöstä
vuoden 2020 keväällä.

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta toteaa valtuus-
toaloitteen johdosta, että kaupungin roska-astioiden määrää ja
sijainteja tarkastellaan yleisen siisteyden kannalta sekä
käytettävissä olevien määrärahojen ja asukkailta tulleiden
toiveiden mukaisesti. Kaupunki voi asentaa roska-astioita vain
hallinnoimilleen alueille.
Tekninen lautakunta toimittaa valtuustoaloitteen valmistelun kau-
punginhallitukselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

- - - - - - - - - - - - - - -
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Orivedellä 12.10.2020


