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Valmistelu ja lisätiedot:
vastaava puutarhuri Inkeri Tarkiainen
0400877311, inkeri.tarkiainen@porvoo.fi
Aloitteessa toivotaan vessoja Kokonniemen kansanpuistoon, koska
puistossa käy paljon ihmisiä. Puistossa on paviljonkirakennus sekä
grillipaikka ja monet käyvät syömässä eväitä siellä. Palvelu olisi
varmasti tervetullut, mutta hygieenisyys ja siisteys huomioiden
toteuttaminen ei ole helppoa julkisilla alueilla ja vaatii yllättävän
paljon resursseja.
Yleisten paikkojen vessojen käyttö vaatii vähintään päivittäisen
siivouksen. Kokoniemen puistossa ei ole vesi- ja viemäriverkostoa
lähellä, joten hankkeesta tulisi kallis suhteessa käyttömäärään.
Biokäymälä olisi järkevämpi vaihtoehto paitsi rakentamisen
edullisuuden, mutta myös vesivarantojen käytön suhteen.
Biokäymälöjen siisteys ja hygieenisyys, etenkin jos niitä käytetään
paljon, vaatii kunnossapidolta enemmän kuin vesivessojen huolto.
Kokonniemen kävijämääristä ei ole tutkittua tietoa. Alueella vierailee
koululais-, opiskelija- ja harrasteryhmiä sekä perheitä ja
ystäväporukoita. Päivittäin on grillipaikalla väkeä kesäkautena sekä
läheinen Porvoon joki vetää kalastajia puoleensa. Käyttölupia on
Kokonniemeen annettu viimeisen vuoden aikana 13 kpl
(www.lupapiste.fi) . Kyseessä tällöin on ollut alle 100 hengen
ryhmät. Käyttölupaa on suositeltavaa hakea varmistamaan, että tilaa
on lähinnä grillipaikan käyttöön.
Ehkä paras ratkaisu wc-ongelmaan olisi jos Kansanpuistoon esim.
Paviljonkiin saataisiin yrittäjä, joka muun toimintansa ohella tarjoaisi
wc-palvelut vaikkapa maksullisena niin kuin aloitteessa mainitaan.
Liite:
Jamil Jamalin valtuustoaloite Kokonniemen kansallispuistosta
Apulaiskaupunginjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että
aloitteen tekijälle annetaan edellä esitetty vastineteksti vastauksena
valtuustoaloitteeseen.
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että

PORVOON KAUPUNKI
Kaupunkikehityslautakunta
Kaupunginhallitus

§ 131
§ 273

14.08.2018
03.09.2018

aloitteen tekijälle annetaan edellä esitetty vastineteksti vastauksena
valtuustoaloitteeseen.
_________
KH 03.09.2018 § 273

Liite:
aloite 7.3.2018
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan
kaupunkikehityslautakunnan esityksen vastauksenaan Jamil Jamalin
valtuustoaloitteeseen. Kaupunginhallitus toteaa selvyyden vuoksi,
että Kokonniemeen ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa wc-tiloja
ennen kuin alueen suunnittelu on edennyt riittävästi.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti antaa yllä olevan
kaupunkikehityslautakunnan esityksen vastauksenaan Jamil Jamalin
valtuustoaloitteeseen. Kaupunginhallitus toteaa selvyyden vuoksi,
että Kokonniemeen ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa wc-tiloja
ennen kuin alueen suunnittelu on edennyt riittävästi.
__________

