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ROSKA-ASTIAT, KOIRANKAKAT JA KOIRA-AITAUKSET:
Roska-astioita ei ole riittävästi. Miksi kaupunki ei lisää niitä?
-

Oulun yleisillä alueilla on n. 1900 roska-astiaa. Astioiden lisäämistä ja uudelleen järjestelyä toteutetaan
resurssien puitteissa tulevien vuosien aikana.

Koiraroskiksia on liian harvassa. Saisiko niitä lisää?
-

Oulussa ei ole enää erillisiä koiraroskiksia. Koiranjätöksiä voi laittaa kaikkiin yleisillä alueilla oleviin roskaastioihin. Lisäksi moneen omakotitalon ja taloyhtiön roska-astiaan saa tipauttaa siististi pussitetun
koiranjätöksen. Tästä luvasta on roska-astiassa merkkinä vihreä koiratarra.

Roska-astiat ovat täynnä. Miksei niitä tyhjennetä?
-

Urakkasopimusten mukaan alueurakoitsijan tulee tyhjentää roska-astiat kesäkaudella vähintään kerran
viikossa ja talvikaudella 1-2 vk välein ennen niiden ylitäyttöä. Jos roska-astia on jostain syystä jäänyt
tyhjentämättä, kannattaa asiasta olla suoraan yhteydessä alueen ylläpidosta vastaavaan urakoitsijaan.
(Yhteystiedot: http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=7d375c26-fceb-4464-bfa3dc61a77a46a8&groupId=64248)

Koirat kakatetaan meidän portin pieleen. Voiko siihen saada koirankieltokyltin?
-

Järjestyslaki velvoittaa koiran haltijan keräämään koiranjätökset taajamien hoidetuilla alueilla.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sijoittaa koirankieltokylttejä ainoastaan leikkipaikoille. Jokaisen
toteutetun kylttipyynnön seurauksena kaupungista tulisi kylttiviidakko.

Miksei kaupunki peri koiraveroa, jotta puhtaanapitoon saataisiin enemmän rahaa ja lisää koira-aitauksia?
-

Koiraveron periminen on kunnille vapaaehtoista. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ei voi päättää
koiraveron perimisestä, vaan siitä päättää kaupunginvaltuusto.
Oulun kaupunki luopui koiraverosta 1990-luvulla, kun koiraveron perimisen katsottiin vievän kaiken siitä
kertyvän tuoton. Koiraverorekisteriin ilmoitettujen koirien määrä on yleensä todellista määrää paljon
pienempi ja valvonta kallista.

Koira-aitauksen pinta on epätasainen ja vahingollinen koiralleni/pintamateriaali sotkee koirani turkin.
-

Koira-aitauksissa on erilaisia pintamateriaaleja; nurmi-, hake- ja sorapinta tai pelto-/metsäpohja. Etenkin
metsäpohja on epätasainen ja siellä voi esiintyä puunkappaleita ja kantoja. Epätasaisella pohjalla ja
puustoisella alueella koira kuitenkin joutuu käyttämään monipuolisemmin kaikkia lihaksiaan. Tällainen
alue on myös useimmille koiraroduille virikkeellisempi.

Miksi koira-aitausta ei ole jaettu isoille ja pienille koirille? Siellä ei ole valoja ja aita on liian matala.
-

Vanhoja aitauksia peruskorjataan määrärahojen sallimissa puitteissa. Peruskorjauksen yhteydessä
aitaukset jaetaan, rakennetaan valaistus ja asennetaan korkeampi aita. Koira-aitauksista enemmän Oulun
kaupungin koirapalvelujen kehittämissuunnitelmassa:
http://oulu.ouka.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=827
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Milloin asuinalueellemme rakennetaan koira-aitaus? Missä sijaitsevat Oulun koira-aitaukset?
-

Oulun kaupungille on valmistunut v. 2014 Koirapalvelujen kehittämissuunnitelma 2014–2039.
Suunnitelmasta löytyvät jo olevat koira-aitaukset ja suunnitellut uudet paikat sekä niiden tavoitteelliset
rakentamis- ja peruskorjausaikataulut. Suunnitelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:
http://oulu.ouka.fi/tekninen/Suunnitelmat/Projektikortti.asp?ID=827

