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I motionen önskas toaletter till folkparken i Kokon eftersom många
människor går till parken. I parken finns en paviljongbyggnad och
grillplats, och många har en matsäck med sig. Det skulle säkert vara
välkommet med toaletter men med tanke på hygienen och
snyggheten är det inte lätt att ordna toaletter på offentliga platser,
och det kräver oväntat mycket resurser.
Användning av toaletter på allmänna platser kräver att toaletterna
rengörs dagligen minst en gång. I närheten av parken i Kokon finns
varken vatten- eller avloppsnät, och därför skulle projektet bli dyrt i
förhållandet till hur många använder toaletter. Torrtoalett är ett
vettigare alternativ både med tanke på förmånliga byggkostnader
och med tanke på vattenreserver. I synnerhet om torrklosetter
används mycket krävs det mera underhåll att hålla dem snygga och
hygieniska än underhållet för vattenklosetter.
Det finns inga uppgifter om undersökningar vad gäller antalet
besökare i Kokon. Området besöks av skolgrupper, studeranden
och hobbygrupper samt familjer och vänner. Dagligen finns det
många vid grillplatsen under sommarsäsongen, och Borgå å i
närheten lockar fiskare. Under det senaste året har beviljats 13 st.
användningstillstånd till Kokon (https://www.lupapiste.fi/sv/). Det har
då gällt grupper med under 100 personer. Man rekommenderar att
söka användningstillstånd för att garantera att det finns rum närmast
för användning av grillplatsen.
För att lösa toalettproblemet är den bästa lösningen kanske att en
företagare lockas till att starta med en verksamhet i Paviljongen i
Kokon, som utöver sin verksamhet också har toaletter med avgift,
som nämnts i motionen.
Bilaga:
Jamil Jamals fullmäktigemotion om folkparken i Kokon
Biträdande stadsdirektör:
Stadsutvecklingsnämnden föreslår till stadsstyrelsen att bemötandet
ovan ges till den som väckt motionen som svar på
fullmäktigemotionen.
Beslut:
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Stadsutvecklingsnämnden beslutade föreslå till stadsstyrelsen att
bemötandet ovan ges till den som väckt motionen som svar på
fullmäktigemotionen.
_________
STST 03.09.2018 § 273 Bilaga:
motion 7.3.2018
Stadsdirektören:
Stadsstyrelsen beslutar ge ovanstående stadsutvecklingsnämndens
förslag som sitt svar på Jamil Jamals motion. Som ett förtydligande
konstaterar stadsstyrelsen att det inte är ändamålsenligt att bygga
toaletter i Kokon innan planeringen av området har framskridit
tillräckligt.
Beslut:
Stadsstyrelsen beslutade enhälligt ge ovanstående
stadsutvecklingsnämndens förslag som sitt svar på Jamil Jamals
motion. Som ett förtydligande konstaterar stadsstyrelsen att det inte
är ändamålsenligt att bygga toaletter i Kokon innan planeringen av
området har framskridit tillräckligt.
__________

