Joensuun Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koirapuistoista Uimaharjuun ja Enoon
KV 26.04.2021 § 49

Joensuun Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä jätti 26.4.2021 valtuuston
puheenjohtajalle valtuustoaloitteen koirapuistosta Uimaharjuun ja Enoon.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

KRAKLK 25.05.2021 § 88

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.5.2021 lähettää asian
kaupunkirakennelautakunnan valmisteltavaksi.
Joensuun Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän jättämän aloitteen mukaan
Enon ja Uimaharjun alueilta on tullut asukkailta yhteydenottoja koirapuistojen
tarpeesta. Aloitteen mukaan koirat tarvitsevat paikan, missä voi liikkua vapaana.
Alueita koirapuistolle molemmissa taajamissa löytynee kaupungin omilta maaalueilta.
Vastaus valtuustoaloitteeseen
Joensuun kaupungilla on aidattuja koirapuistoja tällä hetkellä kahdeksan kappaletta, jotka sijaitsevat Noljakan, ruutukaavan IV, Rantakylän, Karsikon, Niinivaaran,
Karhunmäen, Reijolan ja Hammaslahden kaupunginosissa.
Koirapuistojen määrää ja tiheyttä on linjattu vuonna 2011 tehdyssä Joensuun kaupungin palveluverkkosuunnitelmassa. Suunnitelman mukaan koirapuistoja
rakennetaan tiheille asemakaava-alueille kysynnän mukaan asukasmäärään
suhteutettuna. Koirapuistoja rakennetaan enintään 1 - 2 kpl kullekin
palvelualueelle kuitenkin niin, että kaupunkikeskustan ulkopuolelle rakennetaan
enintään 1 puisto/palvelualue.
Kaupunginhallituksen päätöksen 23.6.2014 § 311 ja kaupunkirakennelautakunnan
päätöksen 16.12.2014 § 317 mukaisesti joidenkin palvelujen järjestäminen, kuten
koirapuistot, on tehtävä yhteistyössä yhdistysten kanssa.
Kaupunkirakennelautakunnan päätöksen mukaisesti kaupunki rakentaa vain,
mikäli ennakkoon on sovittu esim. koirapuiston hoito ja valvonta kolmannen
sektorin eli yhdistysten kanssa.
Koirapuiston rakentamiskustannus on noin 40 000 - 55 000 € riippuen
rakentamispaikasta, valaistuksen määrästä ja pysäköintialueen koosta.
Koirapuiston kunnossapitokulut ova noin 500 - 3 000 € vuodessa riippuen alueen
koosta ja hoitotyön määrästä. Perushoidon lisäksi kaupunki tekee koirapuistoissa
korjauksia, puiden poistoja ja jäteastioiden tyhjennyksiä, joiden kustannus on noin
1 000 - 2 000 € / koirapuisto.
Koska koirapuistojen tarve on kasvanut eri kaupunginosissa selvästi, on niiden
rakentamista arvioitava uudelleen. Rakentaminen edellyttää kuitenkin edelleen
yhteistyösopimusta kolmannen sektorin kanssa, ja koirapuistolle sopivan paikan
löytymistä keskeiseltä paikalta, mutta kuitenkin riittävän etäisyyden päästä
vakituisesta asutuksesta.
Yhdyskuntatekniikan investointiohjelmaan varataan tuleville vuosille määräraha
yhden koirapuiston rakentamiseksi vuosittain. Toteutusjärjestyksessä noudatetaan
kuitenkin aikaisemmin laaditun palveluverkkosuunnitelman periaatteita.

Valmistelija:

viherrakennuttaja Hannu T Holopainen
kaupungininsinööri Tero Toivanen

Kaupunkiympäristöjohtajan päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se antaisi
edelle kirjoitetun vastauksen valtuustoaloitteeseen Koirapuistojen rakentamisesta
Enoon ja Uimaharjuun.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KH 07.06.2021 § 255

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena Joensuun Sosialidemokraattisen
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV 14.06.2021 § 66
1648/00.02.00.03/2021
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena Joensuun Sosialidemokraattisen
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

