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§ 17
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto valtuutettu Arja Karhuvaa-
ran ym. valtuustoaloitteesta roska-astioiden sijoittamisesta rantojen 
kävelyreiteille
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristön toimiala tarkistaa roska-astioiden tilanteen Kruu-
nunhaan ja Siltasaaren rantareiteillä. Tarpeen mukaan astioita tullaan 
lisäämään tai siirtämään.

Myös uusien rantareittien roska-astiatilanne tarkistetaan yhteistyössä 
urakoitsijoiden kanssa. Osa uusista ranta-alueista on vielä rakenteilla ja 
roska-astiat asennetaan paikoilleen vasta viimeisinä töinä ennen alu-
een luovutusta ylläpitoon.

Yleisten alueiden puhtaanapitoon, jonka merkittävänä osana on jäte-
huolto, käytettiin Helsingissä vuonna 2015 noin 14 miljoonaa euroa. 
Kaupungin puisto- ja katualueilla on yhteensä noin 8000 roska-astiaa. 

Riittävä roska-astioiden määrä turvaa yleisten alueiden toimivuutta ja 
viihtyisyyttä. Myös astioiden oikea sijoittelu, tilavuus ja tyhjennysväli 
ovat olennaisia tekijöitä. Kaupunkiympäristön toimiala lisää resurssien 
puitteissa vuosittain roska-astioita yleisillä alueilla. Toimialalla on oma 
roska-astiamallisto johon kuuluu myös astia kausi- tai tapahtumakäyt-
töön. Näitä astioita pystytään sijoittamaan uusille paikoille nopeasti tar-
peen mukaan.

Toimialalla on tunnistettu tarve kokonaisvaltaiselle yleisten alueiden jä-
tehuoltosuunnittelulle. Lähivuosina laaditaan yleisten alueiden jätehuol-
lon tuote- ja palvelulinjaus ohjaamaan toimintaa.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Arja Karhuvaara ja 17 muuta valtuutettua ovat tehneet 15.11.2017 seu-
raavan valtuustoaloitteen roska-astioiden sijoittamisesta rantojen käve-
lyreiteille: 

Uusien kaupunginosien rantareittien avautuminen ulkoiluun ja kävely-
reiteiksi lisää myös niiden roskaantumista. Samoin tapahtuu vanhojen 
rantareittien perusparannusten ja penkkien lisäämisen yhteydessä. Esi-
merkkinä Kruununhaan ja Siltasaaren alueen rantareitit, joilta ei löydy 
lainkaan sinne asennettuja roskakoreja. Me valtuutetut haluamme tällä 
aloitteella kiinnittää asiaan huomiota ja saada kyseisten alueiden ros-
kakorit asennetuiksi. 

Lausuntopyyntö

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 31.1.2018 mennessä.
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