Valtuutettu Maija Kuivalaisen ynnä muiden valtuustoaloite julkisten wc-tilojen lisäämisestä julkisille
paikoille
KV 31.01.2022 § 14
Valtuutettu Maija Kuivalainen jätti 31.1.2022 valtuuston puheenjohtajalle
valtuustoaloitteen julkisten wc-tilojen lisäämisestä julkisille paikoille.
Valtuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös Antti Saarelainen, Alia Dannenberg,
Anni Järvinen, Petteri Tahvanainen, Terhi Savolainen, Helmi Vanhanen, Jenni
Laasonen, Mika Piiroinen, Timo Vornanen, Eero Bogdanoff, Jaakko Leppänen,
Sari Huovinen, Ella Partanen, Virve Mikkonen,Wilma Poutanen, Anniina
Kontiokorpi, Sami Laitila, Marjatta Räty, Jari Korhonen, Tapani Nuutinen, SatuSisko Eloranta, Jere Nuutinen, Helema Hulmi, Päivi Eteläpää, Arto Pippuri, Jouni
Porokka, Timo Elo, Matti Ketonen, Ari Tielinen, Joakim Kärkäs, Matti Väistö ja Heli
Hjälm.
Päätös:
Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
KRAKLK 14.06.2022 § 96
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.2.2022 § 54 lähettää asian
kaupunkirakennepalveluiden valmisteltavaksi.
Aloitteen allekirjoittajat vaativat, että Joensuun kaupunki sitoutuu kartoittamaan
julkisten wc-tilojen tarpeen ja sijaintitoiveet Joensuun seudulla asukkaita
osallistaen vuoden 2023 talousarviokeskusteluun mennessä.
Terveydensuojelulaki 763/1994, 30 §:
”Yleisellä alueella, jossa ihmisiä tilapäisesti tai pysyvästi oleskelee, on oltava
riittävä määrä asianmukaisesti varustettuja ja hoidettuja käymälöitä.
Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi tarvittaessa määrätä käymälän
rakennettavaksi yleiselle alueelle.”
Joensuun kantakaupungin alueella on yleisillä alueilla 18 kappaletta julkisia wctiloja. Nämä maksuttomasti kaikkien käytössä olevat wc:t sijaitsevat mm.
Vapaudenpuistossa, Keskuspuistossa, Ilosaaressa (kesällä), Kuhasalossa,
Utransaaressa, uimarannoilla ja muilla liikuntapaikoilla. Myös sisätiloissa, kuten
kirjastoissa, museoissa ja sisäliikuntapaikoissa olevat wc:t ovat maksuttomasti
käytössä tilojen aukioloaikojen puitteissa.
Uusia julkisia wc-tiloja on tulossa lähiaikoina mahdollisesti Kauppatorille
toteutettavan liikerakennuksen yhteyteen sekä Koivuniemenpuistoon suunnitteilla
olevaan Kukkilinnunpuistoon.
Julkisten wc-tilojen lisäksi on mahdollista hyödyntää IBD ja muut suolistosairaudet
ry:n vessapassia. Vessapassi helpottaa tiettyihin sairauksiin kuuluvien suoliston tai
rakon toiminnallisten häiriöiden kanssa elämistä. Vessapassi lisää näitä sairauksia
sairastavien mahdollisuutta päästä välittömästi lähimpään wc:hen. Vessapassia
voi näyttää erilaisten toimipaikkojen henkilökunnalle pyyntönä päästä välittömästi
vessaan. Vessapassilaisen voi päästää esimerkiksi esteettömään wc:hen,
henkilökunnan wc:hen tai asiakas-wc:hen, vaikkei henkilö olisi asiakkaana.
Uuden kiinteän, hyvin varustellun vesikäymälän hankintahinta on noin 85 000
euroa, johon tulevat lisäksi vesi- ja jätevesiliittymien sekä perustustöiden
kustannukset. Käymälätoimittajilla on satunnaisesti tarjolla kunnostettuja
vesikäymälöitä joiden hankintahinta on noin 30 000 euroa. Ylläpito- ja siivouskulut
kuukaudessa ovat noin 2 000 - 2 500 €/kk. Julkisiin tiloihin tarkoitetut

vesikäymälät ovat hankinta- ja hoitokuluineen kalliita mutta toisaalta niiden
rakenne on luja, käyttöikä on pitkä, ja ne ovat käytettävissä läpi vuoden.
Puucee-tyyppisiä kuivakäymälöitä / kompostikäymälöitä on pääasiassa
virkistysreittien varsilla ja uimarannoilla. Kuivakäymälän hankintahinta on noin
4 000 - 7 000 euroa riippuen käymälän perustamistavasta.
Kuivakäymälöiden hoitokustannukset ovat noin 500 - 800 euroa kuukaudessa.
Talviaikaan kuivakäymälöiden käytettävyys ja sisätilojen puhtaanapito on
huomattavan hankalaa jäätymisen takia.
Erillistä suunnitelmaa julkisten wc-tilojen lisäämisestä yleisille alueille ei ole tehty,
mutta wc-tilojen tarvetta arvioidaan vuosittain investointiohjelman yhteydessä,
josta esimerkikkinä Koivuniemen Kukkilinnunpuiston suunnitelma.
Kaupunkilaisten mielipidettä julkisten wc-tilojen lisätarpeesta ja
sijaintivaihtoehdoista selvitetään tulevan syksyn aikana Joensuun kaupungin
internetsivuilla julkaistavan kyselyn ja mobiilisti Joensuu-sovelluksen kautta.
Kyselyn perusteella saatuja tuloksia hyödynnetään arvioitaessa tarvetta ja
mahdollisuuksia uusille julkisille wc-tiloille.
Valmistelijat: kaupungininsinööri Tero Toivanen
viherrakennuttaja Hannu T Holopainen
Kaupunkiympäristöjohtajan muutettu päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää
esittää kaupunginhallitukselle, että se antaisi edelle kirjoitetun vastauksen
valtuutettu Maija Kuivalaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen julkisten wctilojen lisäämisestä julkisille paikoille.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
KH 20.06.2022 § 260
Kaupunginjohtajan päätösehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Maija Kuivalaisen ynnä muiden
valtuustoaloitteseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

KV 29.08.2022 § 93
3065/00.02.00.03/2022
Ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää
merkitä edellä olevan vastauksena valtuutettu Maija Kuivalaisen ynnä muiden
valtuustoaloitteseen ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.
Keskustelu:
Asiassa käytiin keskustelu, jossa yksi valtuutettu käytti puheenvuoron.
Keskustelussa ei tehty päätösehdotuksesta poikkeavia esityksiä.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

