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ROSKA-ASTIAT, KOIRA-AITAUKSET JA KOIRANKAKAT
Miksi puistoissa on niin vähän roskakoreja ja miksi niitä tyhjennetään niin harvoin?
Roska-astioiden määrää kaupungin alueella on kasvatettu vuosittain. Astiat ovat
monissa paikoissa myös entistä suurempia.
Puistoihin sijoitettavien roskakorien koko ja sijoittelu päätetään jo puistojen
suunnitteluvaiheessa. Myöhemmässä vaiheessa roska-astioita lisätään, niiden sijaintia
vaihdetaan tai kokoja muutetaan tarpeen mukaan.
Kun uusien roska-astioiden lisäystä harkitaan, tarpeellisuuden arvioinnissa käytetään
pisteytyslomaketta, jotta jokainen astian lisäys arvioidaan samoilla kriteereillä.
Puistoissa roska-astioiden tyhjennykset on sisällytetty viheralueiden
kunnossapitourakoihin ja niissä tyhjennykset määräytyvät hoitoluokan ja roska-astian
sijainnin mukaan. Roska-astioita tyhjennetään eri alueilla aikavälillä 1 krt / pv – 2 krt /
kuukaudessa. Roska-astioiden tyhjennysväli on tiiviimpi kesällä kuin talvella johtuen
alueiden käytöstä. Ehdotuksia roska-astioiden sijoittelusta voi antaa e-palvelun kautta.
Minne täydestä roskakorista voi ilmoittaa?
Täydestä roskakorista voi ilmoittaa suoraan kaupungille e-palautteen kautta https://easiointi.lahti.fi/eFeedback/ tai soittamalla Panu palvelunumeroon 020 433 3600.
Minne päin Lahtea rakennetaan uusia koira-aitauksia ja millä perusteilla uusien koira-aitauksien
sijainti päätetään?
Vihertoimi toteuttaa koira-aitauksia määrärahojen puitteissa tyypillisesti yhden
vuodessa. Minne uusia aitauksia rakennetaan, riippuu asukastoiveista sekä nykyisten
aitauksien sijainnista. Uusia aitauksia ei rakenneta jo olemassa olevien aitauksien
läheisyyteen.
Koira-aitausten sijoitukseen vaikuttavat myös ympärillä oleva asutus. Aitauksia pyritään
sijoittamaan alueille, joissa niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä alueen
asukkaille.
Tuleeko koirankakka-roskiksia lisää?
Kaupunki haluaa kannustaa lemmikkien omistajia vastuullisuuteen. Lahdesta löytyy
tällä hetkellä lukuisia puistoa tai koira-aitauksia, joiden yhteyteen asennettu telineitä,
joista saa ilmaiseksi koirankakkapusseja. Pussitelineiden yhteydessä on aina roskakori
käytettyjä pusseja varten.
Lahti on myös mukana Koirankakkaroskis-kampanjassa. Pientalon omistaja voi merkitä
oman roskakorinsa tarralla, joka on merkkinä siitä, että roskakorin omistaja on antanut
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ohikulkevalle koiranulkoiluttajalle luvan pudottaa koirankakkapussiin noukitut jätökset
omaan roskakoriinsa. Tarran voi noutaa Lahden ympäristöneuvonnasta, pääkirjastosta
(https://www.lahti.fi/palvelut/luonto-ja-ymparisto/ymparistoneuvonta) tai tarran voi
tulostaa osoitteesta http://www.koirankakkaroskis.fi/index.php?sivu=liity .
Tarve pusseille on todettu suurimmiksi tiiviillä keskusta-alueella sekä Launeen
keskuspuistossa. Tämän hetkisillä resursseilla erillisiä pussitelineitä ja koirankakkaroskakoreja ei tulla merkittävästi lisäämään. Toivomukset astioiden ja pussitelineiden
lisäämisestä eri alueille tallennetaan ja niitä toteutetaan tulevaisuudessa
mahdollisuuksien mukaan.
Saako koira-aitauksiin lisää varusteita?
Aitauksista löytyy penkit istumista varten. Palautetta ja toiveita koira-aitauksien
varusteista voi antaa e-palautteen kautta. Toiveita toteutetaan resurssien mukaan.

