VALTUUSTOALOITE
Kaupungin imago ja ulkoalueiden hoito
Kaupunki on määritellyt keskustan ja keskustan ulkopuolisten puistoalueiden hoitoluokat, samoin katujen
varsien hoidoista on määritelty hoitokerrat kesäkaudelle. Tavoitteeksi on asetettu suunnitelmallinen
palvelutason lasku.
Katujen varsien niittotyö aloitetaan saadun tiedon mukaan koko kaupungin alueella kesäkuun toisella viikolla
siten, että niitto toteutetaan kaksi, korkeintaan kolme kertaa kesän aikana. Ensimmäisen niittokerran
tavoiteaikataulu on ennen juhannusta. Suuri osa keskustan ulkopuolella olevista puistoista on siirretty
hoitoluokkaan II tai III. Tämä tarkoittaa niittoa kerran tai kaksi kesän aikana.
Raisiossa, kuten muissakin kunnissa, vietettiin kesäkuun alussa ylioppilasjuhlia ja ammattiinsa valmistuneiden
nuorten valmistujaisia kauniissa kesäsäässä. Kuntaan saapui paljon vieraita lähikunnista ja kaukaakin.
Kotipihoja siistittiin, nurmikot leikattiin ja pihakalusteet pestiin. Miten kaupunki otti vastaan kuntaan
matkaavat vieraat ja omat juhlivat veronmaksajansa? Katujen varret kasvoivat pitkää heinää ja pujoa,
koiranputki kukki puolentoistametrisessä varressaan. Puistoihin perustetuista nurmikosta ei ollut enää
jälkeäkään eikä kaupungin puisto-osuuksia kukaan erottanut muusta luonnontilaisesta ympäristöstä.
Vieraspaikkakuntalaiset saapuvat Raisioon monista eri suunnista, välillä keskustamme kautta, välillä keskustan
sivuten. Naantalin ja Raision rajan ylittäviltä ei voi jäädä huomaamatta kunnan vaihtuminen. Se näkyy yllä
mainittujen asioiden lisäksi valaistuksessa, tiekylteissä, linja-autopysäkeissä ja yritysten virttyneissä
mainoksissa. Muodostaen näin yleisen mielikuvan kunnasta.
Turvallisuusnäkökulmasta ulkoalueiden hoitamattomuus näkyy vaaran paikkana silloin, kun pienet lapset
polkevat kolmipyöräisillä kevyen liikenteen väylillä, pitkän heinikon takana ilman, että teiden ylityksissä
autoilla ja moottoripyörillä ajavat heitä edes huomaavat. Vaaran paikkoja löytyy runsaasti.
Raision kaupunki on kokenut lähivuosina imagon, kasvuodotusten ja yrittäjyysilmapiirin heikkenemistä eri
tutkimuksilla ja mittareilla mitattuna. Myös väestökato on toteutunut ja taloudellisesti hyvin toimeen tulevat
veronmaksajat eivät kilpaile pääsystä vapaana oleville tonteille. Yleisenä perussääntönä on, että 20 %
kuntalaisista käyttää 80 % kunnan palveluista. Tämä aloite vaikuttaa suurimpaan osaan kuntalaisia ja etenkin
veronmaksajia.
Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että yllä mainittuun viitaten Raisiossa arvioidaan uudelleen niin
teiden ja katujen varsien kuin puistoalueidenkin hoitoluokitukset sekä samassa yhteydessä opiskelijoiden,
työttömien ja pitkäaikaistyöttömien työllistämismahdollisuudet. Myös kaupungin edunvalvonnan toimivuus
valtion ylläpitämien tie- ja katuosuuksien hoidossa tulee arvioida.

Raisiossa, 13.6.2016
Elisa Vuorinen

