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1 Johdanto
Oulun kaupungin katu- ja viherpalvelut aloitti koirapalvelujen kehittämissuunnitelman päivityksen syksyllä 2013. Edellinen suunnitelma on valmistunut
vuonna 2009 ja sen päivittäminen tuli tarpeelliseksi kuntaliitosten sekä asukasluvun kasvun myötä. Päivityksessä on kartoitettu koirapalvelujen nykytila ja
tarkistettu niiden yleiset periaatteet. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on
varmistaa kuntalaisille tasapuoliset koirapalvelut. Yhtenäisten sijoitus- ja
suunnitteluperiaatteiden sekä pitkän aikavälin toimenpideaikataulun laatiminen
tukee viheralueiden määrätietoista suunnittelua sekä kustannusten hallintaa.
Kuntalaisten toiveita ja tarpeita on kartoitettu koirapalvelukyselyllä.
Selvitys jakaantuu kahteen osaan: koirapalveluiden lähtökohtiin ja kehittämissuunnitelmaan. Koirapalvelujen lähtökohdat esittelee koiraharrastusta
yleisesti sekä Suomessa että maailmalla. Lisäksi se käsittelee koiraharrastusta
sääteleviä lakeja sekä Suomen kymmenen suurimman kunnan tarjoamia erilaisia
koirapalveluja. Sen jälkeen esitellään Oulun kaupungin nykyisiä koirapalveluja,
koirapalvelukyselyn tuloksia ja myös tulevaisuuden ennustetta olemassa olevien
suunnitelmien ja väestöennusteiden pohjalta. Tarkastelun painopiste on koiraaitauksissa, koska se on tärkein kaupungin tarjoamista koirapalveluista.
Kehittämissuunnitelma jakaantuu yleisiin Oulun kaupungin koirapalvelujen
periaatteisiin ja koira-aitausten kehittämiseen suuralueittain. Yhteenvetona on
esitetty peruskorjattavien koira-aitausten kunnostusjärjestys ja alustava toimenpideaikataulu. Aikataulu on sidoksissa ympäristörakentamisen vuosittaiseen
määrärahaan, ja voi muuttua.
Kehittämissuunnitelman päivityksen 2014 on laatinut Taija Lappalainen Oulun
ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun koulutusohjelman opinnäytetyönä.
Opinnäytetyötä on ohjannut Oulun ammattikorkeakoulun puolesta yliopettaja
Pirjo Siipola. Oulun kaupungilta työtä ovat ohjanneet maisema-arkkitehti
Mirjam Larinkari, suunnitteluhortonomi Päivi Latvalehto ja kaupunginpuutarhuri
Heikki Pulkkinen yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen katu- ja viherpalveluista
sekä suunnittelija Satu Kiipeli sivistys- ja kulttuuripalvelujen liikuntapalveluista.
Päivitys pohjautuu 2009 tehtyyn koirapalvelujen kehittämissuunnitelmaan, jonka
ovat tehneet suunnitteluhortonomi Sari Palo ja maisema-arkkitehtiylioppilas
Johanna Jylhä.
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2 KOIRAPALVELUJEN LÄHTÖKOHDAT
2.1 Koira lemmikkinä ja harrastuksena
Koira, Canis lupus familiaris, on ihmisen kesyttämistä eläimistä vanhin. Maailmassa on arvioitu olevan 400 miljoonaa koiraa ja 400 koirarotua. Euroopassa
arvioidaan olevan tällä hetkellä 75 miljoonaa koiraa ja Yhdysvalloissa vuoden
2012 tietojen mukaan suunnilleen saman verran. Euroopassa yleisin kotieläin on
kesykissa ja toisena on koira.
Suomen Kennelliitto on Pohjoismaiden vanhin kenneljärjestö, joka on perustettu
vuonna 1889. Kennelliiton jäsenmäärä vuonna 2014 oli noin 150 000. Vuosittain
se rekisteröi noin 50 000 koiraa. Kennelliitto on esittänyt arvion, että joka
viidennessä suomalaisessa asuntokunnassa(1 on yksi tai useita koiria. Suomessa
on arvioitu olevan koiria 600 000, joista puhdasrotuisia on noin 80 prosenttia.
Rekisteröitäviä rotuja on hieman yli 300.
Koiran rekisteröinnit lähtivät Suomessa vahvaan nousuun 20–25-vuotta sitten.
Erityisesti isojen koirien, kuten kultaisennoutajan, labradorinnoutajan, saksanpaimenkoiran, collien, rottweilerin, dobermannin sekä belgianpaimenkoirien
rekisteröinnit lisääntyivät 1990-luvun alussa. Suomalainen koirakanta on nopean
rakennemuutoksen kohteena. Koirien määrä Suomessa kasvaa tällä hetkellä
voimakkaasti ja samalla koirakanta on muuttumassa pienikokoisemmaksi. Suosituimpien rotujen listalle ovat ilmestyneet muun muassa kääpiösnautseri, jackrussellinterrieri, kääpiöpinseri, chihuahua, valkoinen länsiylämaanterrieri sekä
coton de tuléar.
Koiran kanssa harrastetaan monenlaisia lajeja, riippuen rotukohtaisista ominaisuuksista ja omistajan kiinnostuksen kohteista. Tavallisimpia lajeja ovat muun
muassa agility, kaverikoiratoiminta, koiranäyttelyt, koiratanssi, metsästys, tottelevaisuuskoulutus eli toko ja vesipelastus eli vepe sekä monipuolinen palveluskoiratoiminta. Suosituin koiraharrastus on Kennelliiton mukaan näyttelyissä
käyminen. Suomalainen yhteiskunta hyödyntää koiria myös monin eri tavoin
palvelus- ja pelastuskoirana sekä väestönsuojelu- ja maanpuolustustehtävissä.
Koiraharrastus jakaa usein mielipiteet puolesta ja vastaan. Tavallisin keskustelua
herättävä aihe lienee koirien ulosteiden korjaamatta jättäminen. Melko yleinen
harhakäsitys on, että koirien jätökset viheralueilla eivät aiheuta haittaa kasvil1) Asuntokunta
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastokeskuksen
asuinolotietojen mukaan Suomessa oli vuoden 2012 lopussa 2 580 000 asuntokuntaa, joista yhden henkilön
asuntokuntia oli 41 prosenttia. Asuntokunnan keskikoko oli 2,06 henkilöä. Tilastokeskus > Tietoa tilastoista >
Käsitteet ja määritelmät
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lisuudelle, vaan ovat verrattavissa kanankakkalannoitteeseen. Koirien jätökset
ovat kuitenkin huomattavan typpipitoisia. Monin paikoin koirien ulkoilureittien
varsilla on nähtävissä, miten typensuosijakasvit mm. nokkonen ja pujo, joka on
yksi pahimmista siitepölyallergian aiheuttajista, ovat vallanneet tilaa metsänpohjan varpukasvillisuudelta. Myös nurmikon normaali kasvu häiriintyy liiallisesta typestä. Lisäksi koirien virtsa ruostuttaa metallisia rakenteita. Koirien
jätösten kerääminen ei ole hyviin tapoihin perustuva suositus vaan lain
määräämä velvoite koiranomistajille. Koirien keräämättömät jätökset ovat
hygienia- ja viihtyvyyshaitta, joka erityisesti keväisin lumien sulaessa puhututtaa
kuntalaisia ja antaa koiraharrastukselle negatiivisen leiman.
Vanhan sanonnan mukaan koira on ihmisen paras ystävä. Koiralla on havaittu
olevan suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille esimerkiksi stressin, verenpaineen
ja yksinäisyyden vähentäjänä. Koiraharrastus on myös ihmisiä yhdistävä
harrastus. Sanotaankin että siellä missä kaksi koiranomistajaa kohtaa, tervehtivät
toisilleen vieraat ihmiset toisiaan ja syntyy luontevasti juttelua.
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2.2 Koirien pitoa säätelevät lait
Koirien pitoa säätelevät pääasiallisesti seuraavat kahdeksan lakia (Liite 1):
§

eläinsuojelulaki 4.4.1996/247
sekä eläinsuojeluasetus 7.6.1996/396

§

rikoslaki 19.12.1889/39

§

metsästyslaki 28.6.1993/615

§

järjestyslaki 27.6.2003/612

§

jätelaki 17.6.2011/646

§

eläinlääkintähuoltolaki 16.10.2009/765

§

terveydensuojelulaki 19.8.1994/763

§

laki koiraverosta 29.6.1979/590

Eläinsuojelulaki kehottaa kohtelemaan eläimiä hyvin ja edistämään eläinten
hyvinvointia sekä määrää mm. jalostuksesta ja eläinkilpailuista. Eläinsuojeluasetus antaa tarkempia vaatimuksia mm. koirien ulkoiluttamisen ja koirankopin
suhteen. Rikoslaki ja metsästyslaki määräävät puolestaan koirien kiinnipidosta.
Järjestyslaki korvasi vuonna 2003 aiemmat kuntien omat järjestyssäännöt.
Järjestyslaki määrää, että koira on pidettävä kytkettynä taajama-alueilla. Sen
mukaan koiria voi pitää taajamissa vapaina vain koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa sekä suljetuilla piha-alueilla. Omistajan on lisäksi pidettävä huolta
siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa. Myös
jätelaki kieltää koirien ulosteiden jättämisen ympäristöön.
Metsästyslain mukaan koiraa ei saa pitää irti toisen alueella ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Lisäksi koirat on pidettävä kytkettyinä tai välittömästi kytkettävinä maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään
saakka. Alueen omistajan tai haltijan luvalla koiraa saa pitää kytkemättömänä
pihamaalla tai puutarhassa ja koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella.
Kuntien on huolehdittava eläinlääkintähuoltoon kuuluvina velvollisuuksina
sellaisten eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä, jotka katsotaan tarpeellisiksi
kotieläinten sairauksien hoitamiseksi tai tavanomaisten terveydenhoitopalvelujen antamiseksi. Terveydensuojelulaki velvoittaa puolestaan kuntia
osoittamaan kuolleiden eläinten hautaamiseen ja hävittämiseen sellainen paikka
tai tapa, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Lisäksi laki koiraverosta antaa
jokaisen kunnanvaltuuston päättää itsenäisesti enintään 50 euron koiraveron
mahdollisesta perimisestä. Oulussa ei peritä koiraveroa.
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2.3 Kuntien tarjoamat koirapalvelut
Edellä mainittujen velvollisuuksien lisäksi Suomen kunnat tarjoavat myös muita
koirapalveluja kuntalaisille. Tyypillisimpiä koirapalveluita ovat koira-aitaukset ja
-puistot sekä koirien jätöksille tarkoitetut roska-astiat. Näiden avulla helpotetaan koiran ja sen omistajan elämää taajama-alueilla, jossa muutoin kytkemättömänä liikkuminen on kielletty ja ulosteiden keräämättä jättämisestä voidaan
määrätä sakko.

Koira-aitausten koko
m2

Aitausten käyttösäde
km

Koira-aitaussäännöt

KOIRIENKOULUTUSKENTÄT

KOIRIEN UIMAPAIKAT

Helsinki

311 243

50 €

62 249

87

716

-

3

x

-

4

Koirametsä

Espoo

112 203

0€

22 441

23

976

1000 - 5400

-

x

x

2

-

Tampere

114 690

34 €

22 938

12

1912

keskim. 2700

-

x

12

1

Ladut 1
Polut 1

Vantaa

94 090

0€

18 818

23

818

500 - 11800

-

x

5

x

Ladut 1

Oulu

89 785

0€

17 957

15

1197

760 - 10900

2

x

4

0

Ladut 1

Turku

97 346

0€

19 469

13

1498

mm. 2000 3000

-

x

x

x

Ladut 1

Jy väsky lä

66 029

0€

13 206

2

6603

4200 - 5930

4

x

2

2

Polut 3
Ladut 1

Kuopio

52 426

0€

10 485

7

1498

-

-

x

-

-

-

Lahti

53 880

0€

10 776

8

1347

900-6100

-

x

-

5

Ladut 1

Kouv ola

43 726

0€

8 745

5

1749

-

-

x

-

0

Polut 4

207 084

195

1062

Yhteensä
(Koiria/aitaus

1 035 418

keskiarv o)

Taulukko 1. Vertailu Suomen suurimpien kaupunkien koirapalveluista. - = Ei
tietoa. 0 = Ei palvelua. x = palvelu on, mutta määrä ei ole tiedossa. 1) Koirien
laskennalliset määrät perustuvat Kennelliiton arvioon, jonka mukaan noin joka
viidennellä asuntokunnalla on koira.

Koira-aitauksia on kymmenen suurimman kaupungin alueella yhteensä noin
200 kappaletta. Näissä kaupungeissa on tilastojen mukaan yhtä aitausta kohti
keskimäärin 1062 koiraa. Koira-aitausten etäisyyden mitoituksessa on Helsingissä käytössä 3 kilometrin säde ja Jyväskylässä tavoitteena on 4 kilometrin
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MUUT

Koiria / aitaus

KOIRAPALVELUT
KOIRA-AITAUKSET

Koira-aitauksien
määrä

SUOMEN KYMMENEN SUURINTA KUNTAA 2014
Kaupunki Asunto- Koiravero Koirien
kunnat
2013
määrä (1
2012

säde. Myös koiranomistajien sekä muiden kuntalaisten toiveet, käytettävissä
olevat resurssit sekä kaavoitus vaikuttavat koira-aitausten perustamiseen.
Helsingissä vuonna 2000 tehdyn kyselyn mukaan 50 prosenttia koiranomistajista ilmoitti, ettei vie koiraansa koskaan koira-aitauksiin ja Oulussa keväällä
2014 tehdyn kyselyn mukaan 18 % kyselyyn vastanneista koiranomistajista ei
koskaan käyttänyt koira-aitausta.
Kennelliitto esittelee Koira kuntalaisena –oppaassa koira-aitauksen suunnitteluohjeita ja aitauksen varustelutason vähimmäisvaatimuksia. Kuntien koiraaitaukset on toteutettu näitä ohjeita mukaillen. Viime vuosina rakennetuissa
aitauksissa on noudatettu erityisesti ohjeita aitauksen vähimmäiskoosta (3000 –
5000 m²) sekä suositusta alueen jakamisesta pienille ja suurille koirille. Varustelutaso vaihtelee aitauksissa, mutta valaistus, jäteastiat ja penkit kuuluvat yleensä
kaikkien aitausten yhteyteen. Koira kuntalaisena –oppaan arvio ylläpitokustannusten hinnaksi on 2 000 – 2 500 euroa vuodessa ja Tampereen kaupungin
arvio on noin 5 000 – 6 000 euroa yhtä aitausta kohti vuodessa sisältäen pienimuotoisia korjaustoimenpiteitä. Kennelliiton oppaassa on myös malliesimerkki
koira-aitauksen säännöistä, jonka pohjalta monet kunnat ovat laatineet omat
sääntönsä (Liite 2).
Helsingissä on koira-aitausten lisäksi käytettävissä 50 hehtaarin kokoinen koirametsä Sipoossa. Koirametsää ei ole aidattu, mutta se rajautuu selvästi havaittaviin tiehen, puroon, sähkölinjaan ja niittyihin. Laaja alue on ihanteellinen
paikka koiralle toteuttaa tarvettaan liikkua, mutta metsästyslain noudattaminen
saattaa aitaamattomalla alueella olla ongelmallista. Kuntien tarjoamia koirien
liikkumismahdollisuuksia parantavia palveluja ovat myös koirapolut ja -ladut,
sillä järjestyslain mukaan koiranomistajan on pidettävä huolta siitä, että koira ei
pääse yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai kytkemättömänä kuntopolulle.
Useat kunnat tarjoavat erityyppisiä koulutuskenttiä koiraharrastajien käyttöön.
Tavallisimmin kunta osoittaa alueen, jolla erilaiset koiraharrastajien yhdistykset
järjestävät varsinaisen ohjatun toiminnan.
Järjestyslaki kieltää koiran päästämisen yleiselle uimarannalle. Koirien uimarannat ovat yleensä koirille osoitettuja aitaamattomia rantoja. Jyväskylässä
koiraranta on aidattu yksinomaan mantereen puolelta, joten järven ollessa
jäässä aitausta ei voi hyödyntää, koska sen vedenpuoleinen sivu jää avoimeksi.
Koiranjätöspussit saa laittaa kaikkiin yleisillä alueilla oleviin roska-astioihin ja
syväkeräyssäiliöihin, mutta myös erityisesti koirien jätöksille tarkoitettuja roskaastioita on muutamissa kunnissa. Ainakin Lahdessa, Tampereella ja Jyväskylässä
on käytössä lisäksi koirankakkapussiautomaatteja. Usein kunnat eivät
kuitenkaan halua pussiautomaatteja, koska niiden epäillään joutuvan ilkivallan
kohteeksi. Lahdessa on myös koettu, että automaatteja käytetään väärin heittämällä pussit jätöksineen metsiin. Turussa erityisesti koirien jätöksille tarkoitetuista kompostoreista on luovuttu niiden epähygieenisyyden vuoksi. Lisäksi
astioihin oli laitettu muutakin kuin koiran jätöksiä maatuvissa pusseissa. Helsingissä vuonna 2000 tehdyn kyselyn mukaan yli 50 prosenttia koiranomistajista
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ilmoitti keräävänsä koiransa jätökset aina ja vain 7 % ilmoitti, ettei koskaan
kerää koiransa jätöksiä.
Turun Kupittaanpuistossa on ollut testikäytössä koiravessa, jonka idea on
tarjota kiinteä paikka, johon koirat voivat tehdä tarpeensa. Alustana oleva
hiekka puhdistuu käytön jälkeen koneellisesti nappia painamalla. Turun koiravessa oli jatkuvan ilkivallan kohteena eivätkä koiranulkoiluttajat ottaneet
tuotetta omakseen, joten se poistettiin käytöstä. Jyväskylän kahdesta koiraaitauksesta toisessa on koiravessoja, mikä on parantanut aitauksen siisteyttä.
Koiravessalaite on varsin hintava ja sen toiminta Suomessa kertyneiden kokemusten pohjalta ei ole tyydyttävä.
Samaan ideaan kuin koiravessa pohjautuvat myös koiratolpat, jossa hiekkalaatikon keskellä on tolppa, esimerkiksi kierrätysmuovinen pylväs. Koiratolpilla
koirien jätökset tulee jokaisen koiranomistajan kerätä itse lähellä olevaan roskaastiaan ja alustana oleva murske voidaan tarvittaessa vaihtaa. Koiratolppatyyppinen ratkaisu voisi olla vaihtoehto koiravessalle.
Erilaiset kansalaistalkoot kunnissa ovat myös tuottaneet koirapalveluja.
Oulussa Niittyvillan koira-aitaus on alun perin perustettu talkoilla. Nykyiset
aitausten laatuvaatimukset ovat kuitenkin sen verran korkeat, että suunnittelussa on käytettävä asiantuntijaa ja rakennustyöt tulee tehdä ammattimaisesti.
Näin varmistetaan että ylläpitoa voidaan sujuvasti suorittaa ja aitaus kestää
pitkään käytössä. Talkoita voi tehdä myös tapahtumien muodossa. Jyväskylän
seudulla kunnat ja koirajärjestöt järjestivät yhdessä koirankakan keräystalkoot
huhtikuussa 2008. Lumen alta paljastuneet koirankakat siistittiin pois katukuvasta ja samalla parannettiin mielikuvaa koiraharrastajista. Koirankakkaroskiskampanjassa Oulukin on ollut mukana. Kampanjassa pientalojen omistajat
voivat roska-astiaansa liimattavalla tarralla ilmoittaa koiranulkoiluttajille, että
talon roska-astiaan saa laittaa pussitetut jätökset.
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2.4 Koirapalvelujen nykytilanne Oulun
kaupungissa
2.4.1 Koira-aitaukset
Koirapalvelujen kehittämissuunnitelman 2009 toteutuminen
Edellinen koirapalvelujen kehittämissuunnitelma tehtiin vuonna 2009. Olemassa
olevia koira-aitauksia oli Oulussa tuolloin kaksitoista. Suunnitelmassa esitettiin
rakennettavaksi kaksitoista uutta koira-aitausta, joista on toteutettu kaksi: Kynsilehdon Sienipuisto ja Linnanmaan Huusarinpuisto. Lisäksi on peruskorjattu
Muurahaispuiston ja Mäntylänpuiston aitaukset. Kanta-Oulun alueella toteutumatta on yhteensä yksitoista aitausta. Kuntaliitoksen myötä Oulunsalon koiraaitauksesta tuli Oulun viidestoista koira-aitaus.

Nykytila
Oulussa on tällä hetkellä viisitoista koira-aitausta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Herukka; Heikkeliininpuisto
Intiö; Intiönpuisto
Kaakkuri; Salotorpanpuisto
Keskusta; Hollihaka
Keskusta; Hupisaaret
Kuivasjärvi; Viklapuisto
Kynsilehto: Sienipuisto
Linnanmaa; Huusarinpuisto
Mäntylä; Mäntylänpuisto
Nokela; Kiskopuisto
Puolivälinkangas; Muurahaispuisto
Rajakylä; Niittyvillanpuisto
Toppila; Toppilan rantapuisto
Tuira; Harripuisto
Oulunsalo; Pellonpääntie

Kuntaliitoksen 2013 jälkeen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa on keskusteltu
koira-aitausten tarpeesta yhdistyneiden kuntien alueella. Koirapalveluihin
liittyviä toiveita on saatu runsaasti Oulun uusilta alueilta. Oulunsalon koiraaitaus on kunnostuksen tarpeessa ja sille tulisi löytää uusi sijainti asemakaavaalueelta. Asukkaiden ja koirien määrän perusteella Haukiputaan ja Kiimingin
suuralueille tulisi myös rakentaa aitaukset.
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Taulukko 2. Koira-aitaukset Oulussa suuralueittain vuonna 2013 ja ennuste. 1)
Koirien määrä on laskennallinen ja perustuu Kennelliiton arvioon, jonka mukaan noin
joka viidennellä asuntokunnalla on koira. 2) Asuntokuntien määrä 2030 on arvioitu
nykyisen asuntokunnan keskikoon mukaan suuralueella.

SUURALUE

VÄESTÖ ASUNTOK KOIRIEN
OLEVAT
1.1.2013 UNTIA MÄÄRÄ (1
KOIRA1.1.2013
AITAUKSET
2014

KOHDE

KOIRIA /
AITAUS
2014

ASUNTO- KOIRIEN TULEVAT
KUNTIA MÄÄRÄ
KOIRA2030 (2
2030
AITAUKSET
ENNUSTE ENNUSTE
2039

Intiönpuisto, Hupisaaret,
Hollihaka
Kiskopuisto,
Mäntylänpuisto

980

16 349

3 270

3

485

5 699

1 140

2

1 Keskusta

19 790

14 698

2940

3

2 Höyhtyä

8 910

4853

971

2

3 Oulunsuu

7 989

4210

842

-

4 840

968

4 Kaukovainio

6 636

3800

760

-

6 487

1 297

5 Nuottasaari

918

584

117

-

6 Kaakkuri

13608

5 257

1051

1

7 Maikkula

9 045

3852

770

-

8 Tuira

8 898

5761

1152

9 Puolivälinkangas

7 387

3993

10 Koskela

10 574

11 Pateniemi

KOIRIA /
AITAUS
2039
1090

1

Intiönpuisto, Hupisaaret,
Hollihaka
Kiskopuisto,
Mäntylänpuisto
Huuhkajapuisto

1

Hiirosen metsä

1297
521

570
968

985

197

-

5 209

1 042

2

4 756

951

1

Salotorpanpuisto,
Kotimetsä
Naavakuusenpuisto

8 199

1 640

2

Harripuisto, Holstinpuisto

820

799

4 894

979

1

Muurahaispuisto

979

Toppilan rantapuisto

1190

8 369

1 674

2

837

Niittyvillanpuisto,
Heikkeliininpuisto
Viklapuisto,
Huusarinpuisto

547

5 700

1 140

2

715

8 233

1 647

3

Sienipuisto

966

5 199

1 040

1

Toppilan rantapuisto,
Lehmiojanpuisto
Niittyvillanpuisto,
Heikkeliininpuisto
Viklapuisto,
Huusarinpuisto,
Varpupuisto
Sienipuisto

1040

277

55

-

-

3 799

760

1

Tapsipuisto

760

-

1 731

346

-

Salotorpanpuisto

1051

1

Harripuisto

1152

799

1

Muurahaispuisto

5948

1190

1

12 612

5469

1094

2

12 Kaijonharju

16545

7 154

1431

2

13 Myllyoja

10195

4 829

966

1

622

236

47

-

15 Korvensuora

6 801

2653

531

16 Ylikiiminki

3 582

1327

265

14 Sanginsuu

KOHDE

951

570
549

17 Hiukkavaara

1 535

577

115

-

5 361

1 072

1

Hiukkavaara

1072

20 Haukipudas

12787

5016

1003

-

6 596

1 319

1

Haukipudas

1319

21 Kello

6242

2301

460

-

2 610

522

-

30 Kiiminki

8168

2693

539

-

3 868

774

1

Kiiminki

774

31 Jääli

5094

1895

379

-

2 353

471

-

40 Oulunsalo

9833

3520

704

1

4 428

886

1

Oulunsalo

886

50 Yli-Ii

2144

784

157

-

1 115

223

-

189 915

91 410

18282

15

117 055

23 411

26

0

900

Yhteensä (Koiria/aitaus
2014 ja 2039 keskiarvo)

Oulunsalo

704
1219

Kustannukset
Vuosina 2005–2013 Oulun kaupungissa koira-aitausten rakentamiskustannukset
ovat olleet 40 000 -100 000 euroa aitauksen koosta riippuen. Kokonaiskustannuksiin vaikuttaa merkittävästi syväjätekeräysastian tyhjennystä ja muita huoltotoimenpiteitä varten tarvittavan huoltotien pituus, pysäköintialueen tarve sekä
mahdollinen aitauksen salaojitus sekä tarvittavat täytöt ja pintamateriaalit. Muut
kustannukset syntyvät valaistuksesta, varusteista ja kasvillisuustöistä. Rakentamiskustannuksiin sisältyy myös takuuajan hoito kahdelta ensimmäiseltä
vuodelta. 3 000 m² aitauksen ylläpitokustannukset ovat Oulussa n. 2 500 euroa
vuodessa.

Ohjeita
Koira-aitausten säännöt löytyvät aitausten ilmoitustauluilta sekä kaupungin
internetsivuilta. Oulun seudun karttapalvelusta (kartta.ouka.fi) näkee koiraaitausten sijainnin kartalla. Oulun kaupunki on julkaissut Koiruuksia, koiraopas
oululaisille –esitteen, jonka avulla on mahdollista löytää vastauksia lemmikinpitoa koskeviin käytännön kysymyksiin. Myös opas on luettavissa Oulun
kaupungin internetsivuilta.
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2.4.2 Muut koirapalvelut
Koirien jätökset saa Oulussa laittaa kaikkiin yleisillä alueilla (kadut ja puistot)
oleviin roska-astioihin. Erillisistä koirien jätösastioista on luovuttu. Yhden roskaastian hankintahinta on keskimäärin 500 euroa asennuksineen ja sen ylläpito
maksaa noin 400 euroa vuodessa. Astiat tyhjennetään keskimäärin 1-2 kertaa
kahdessa viikossa, kesäaikaan viikoittain hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Vuonna
2013 on tehty roska-astioiden sijoittelun ohjeistus, jonka mukaan roskaastioiden lähtökohtaisena määränä on noin yksi astia sataa asukasta kohti. Tällä
hetkellä roska-astioita on Oulussa noin 1500 kappaletta. Jokaista jäteastiaa
kohti on noin 12 koiraa. Koirien jätöksiä saa laittaa myös puistoissa oleviin
jätteiden syväkeräysastioihin. Lisäksi Oulun kaupungin katualueilla mm. linjaautopysäkeillä on roska-astioita, jotka eivät näy kaupungin yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelujen rekisterissä. Roska-astioiden määrää yleisillä alueilla on
suunniteltu lisättäväksi.
Oulun kaupungin alueella on yksi varsinainen koiralatu, joka löytyy Auranmajalta. Se on Kuivasjärven Aura Ry:n omistama hiihtomaja, joka sijaitsee
Kuivasjärvellä Alakyläntien varressa. Majan ympäristössä on seuran ylläpitämä
latuverkosto ja majalle johtaa myös kaupungin latuverkostoa. Koiralatu on
valaistu ja pituudeltaan 4,8 km. Kiimingin Honkimaan laduilla on koiravuoro
lauantaisin klo 7.00–10.00. Valaistulla 5,7 kilometrin pituisella ladulla myös
luisteluhiihto on mahdollista. Muutoin tavallisille hiihtoladuille koiraa ei saa
viedä. Kesäaikana koiran kanssa voi ulkoilla kuntoradoilla, mutta koira on
pidettävä aina kytkettynä.
Oulun kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimassa Hiirosen ulkoilupuistossa
sijaitsee Haukkukeidas, joka on Oulun Koirakerhon ja Oulun Seudun Terrieriyhdistyksen vuokraama ja ylläpitämä koulutusalue. Alueella on harrastajien
käytössä useita kenttiä mm. kivituhkapintainen agilitykenttä. Hiirosen ulkoilualueelle on laadittu yleissuunnitelma, jossa varaudutaan asukasluvultaan
kasvavan ja maankäytöltään laajenevan kaupungin tulevaisuuden virkistys- ja
liikuntatarpeisiin. Alueelle on esitty koirapalveluja mm. Haukkukeitaan laajentamista sekä koira-aitausta Kaupunginojan varteen. Alueen yleissuunnitel-massa
Kaupunginojan eteläpuoleinen polku on tarkoitettu erityisesti koiranulkoilutukseen, myös talvisin. Erillisiä koirapolkuja Oulussa ei vielä ole.
Oulun kaupungin katu- ja viherpalvelut on antanut vuosittain yleisen alueen
käyttöluvan kahdelle koirayhdistykselle, SPL Oulu ry:lle ja Suomen Rottweileryhdistys Pohjois-Suomen alaosastolle, jotta ne voivat järjestää koirakoulutusta
Kontinkankaan Huuhkajapuistossa.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on varannut metsästyskoirien harjoittelua
varten Oulun kaupungin mailta kaksi harjoittelualuetta oululaisten metsästysseurojen ja koiraharrastajien käyttöön. Rissasen harjoittelualue sijaitsee Alakyläntien varressa lähellä Auranmajaa ja toinen Sanginjoella Pyhälikönlammen
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lähimaastossa. Lisäksi oululaisille metsästysseuroille on osoitettu metsästyskoirakilpailujen järjestämistä varten seitsemän kilpailumaastoa, jotka sijaitsevat
etupäässä Sanginjoella ja kaksi muuta aluetta Rissasessa ja Ylikiimingissä.
Oulussa ei ole varsinaisia koirien uimarantoja. Oulussa on jokien, järvien ja
meren rannoilla 26 virallista uimarantaa, joiden kunnossapidosta vastaa Nallikaria lukuun ottamatta liikuntapalvelut. Virallisilla uimarannoilla koiria ei saa
uittaa. Koiria on uitettu virallisten uimarantojen ulkopuolella, jolloin koira on
pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. On myös
muistettava, että pesimäaikana kaikkien lintujen häirintä tai tappaminen on
kielletty.
Oulun seudun ympäristötoimen eläinlääkäripäivystys palvelee Oulun lisäksi
myös ympäröiviä kuntia. Pieneläinvastaanotto sijaitsee Poratiellä, Karjasillan
kaupunginosassa. Tietoja talteen otetuista eläimistä löytyy Oulun eläinkodin
löytöeläinsivulta.
Pieneläinten hautausmaa sijaitsee Sanginsuussa, Sankivaaran urheilukeskukseen johtavan tien varrella. Hautausmaata hoitaa Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys.
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2.5 Koirapalvelukysely
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teki alkukeväällä 2014
internetissä koirapalveluja koskevan kyselyn, jolla selvitettiin asukkaiden mielipiteitä palvelujen toimivuudesta ja uusien palvelumuotojen ja –paikkojen
tarpeesta. Kyselyn tulokset otetaan huomioon uusia palveluja ja niiden sijoittelua suunnitellessa.
Kyselyyn tuli 1172 vastausta tasaisesti koko Oulun alueelta. Yhden koiran omistajia oli 656 ja 90 vastaajaa ei omistanut koiraa ollenkaan. Vastaajista 78 %
ilmoitti käyttäneensä roska-astioita ja 75,8 % koira-aitauksia. Uusiksi palveluiksi
eniten toivottiin koirametsää (80,5 % vastaajista) ja koirauimarantaa (80,6 %
vastaajista).
Kaupungin nettisivuille toivottiin selkeämpää tietoa palveluiden sijainnista,
varustetasosta ja koira-aitausten suunnitelmista. Lisäksi uusien palvelujen
sijoittelussa toivottiin huomioitavan autottomat koiraharrastajat.

Koira-aitaukset
Koira-aitauksia käytti 75,6 % vastaajista, joista viikoittain tai useammin 24,4 %.
Aitauksia ei koskaan käyttänyt 25,1 %. Kahden kilometrin etäisyydellä koiraaitauksesta asui 50,8 % vastaajista. Koira-aitauksen todettiin vaikuttavan enimmäkseen myönteisesti asumisviihtyvyyteen (75,4 %). Vastaajista 9,2 % oli eri
mieltä koira-aitauksen positiivisesta vaikutuksesta asumisviihtyvyyteen.
Suosituimpia aitauksia olivat Kaakkurin Salotorpanpuiston, Kynsilehdon Sienipuiston ja Puolivälinkankaan Muurahaispuiston aitaukset. Uusia koira-aitauksia
toivottiin keskustan, Maikkulan, Koskelan, Kaijonharjun, Korvensuoran, Haukiputaan ja Jäälin suuralueille. Lisäksi toivottiin vanhojen koira-aitausten jakamista
isoille ja pienille koirille sekä valaistusta, rakenteiden kunnostamista ja selkeämpää opastusta aitauksille.

Muut koirapalvelut
Roska-astioita toivottiin lisää ja niiden tyhjennyksen toivottiin tapahtuvan
useammin. Lisäksi ehdotettiin kakkojenkeräystalkoita, koirankakkatarrakampanjaa ja kakkapussiautomaatteja.
Ajatus koirametsästä sekä muista alueista ja reiteistä, joilla koiraa saisi ulkoiluttaa kytkemättä, sai kannatusta. Virallista koirauimarantaa palveluineen
toivottiin myös paljon. Koirien talviulkoiluun toivottiin tampattuja kulkureittejä
metsäisiin ympäristöihin. Lisäksi toivottiin haastavampia koiralatuja tai latuvuoroja jo oleville laduille, sekä valjakkouria vetokoirille. Erilaisia koulutusalueita
ja -kenttiä ehdotettiin vapaaseen harrastajakäyttöön. Lisäksi toiveet koskivat
yksityisiä palveluja, kuten koirakahviloita, koirien sisäuimaloita, trimmaus-,
hieronta- ja hoitolapalveluita sekä koirakerhoja ja –kouluja.
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3 KEHITTÄMISSUUNNITELMA
3.1 Koirapalvelujen kehittämisperiaatteet Oulun
kaupungissa
Oulun kaupunki kehittää jatkossa koirapalveluja nykyisten palvelujen pohjalta.
Koirapalvelujen tarpeet pyritään huomioimaan jo kaavoitusvaiheessa. Painopiste
koirapalveluissa tulee jatkossakin olemaan koira-aitausverkoston kehittämisessä.
Uusille alueille rakennettavien aitausten lisäksi myös koira-aitausten kunnostussuunnitelmien toteuttamista jatketaan. Koiraveroa ei esitetä otettavaksi
käyttöön.

3.1.1 Koira-aitausten kehittäminen
Aitauksen tarpeen määrittely
Koira-aitausten tarveharkinnassa Oulun kaupungissa käytetään ensisijaisena
mittarina suuralueiden asuntokuntien lukumäärää ja siitä johdettua koirien
määrää sekä asukasmäärän kasvuun perustuvaa ennustetta alueella (katso
taulukko 2 s.11). Koirien lukumäärä saadaan Kennelliiton arviosta, jonka mukaan
joka viidennellä asuinkunnalla on koira. Koira-aitauksen rakentamista suuralueelle harkitaan, jos suuralueella on noin 1000 koiraa. Rajatapauksissa ja
erityisesti rakentamisjärjestystä mietittäessä tarkastellaan väestön asumismuotoja talotyypin mukaan suosien kerrostalovaltaisia alueita. Omakoti- ja rivitalovaltaisilla suuralueilla (esim. Sanginsuussa omakotitaloissa asuu 85 % väestöstä ja kerrostaloissa 1 % väestöstä) voi olla mahdollista järjestää koiralle
ulkoilua omalla pihalla, kun taas kerrostalovaltaisilla suuralueilla (esim. Tuirassa
omakotitaloissa asuu 3 % väestöstä ja kerrostaloissa 93 % väestöstä) ei voida
piha-alueella pitää koiraa irti.
Koira-aitausten tarvetta voidaan tarkastella myös maantieteellisesti (kuten
kartassa sivulla 25). Näin voidaan selvittää koira-aitausverkoston kattavuus ja
löytää katvealueet. Perusajatuksena on, että kaupunkialueella asuva koiranulkoiluttaja voi jokapäiväisen ulkoilulenkin aikana saavuttaa kohtuullisen matkan
päässä olevan koira-aitauksen ja antaa koiransa juosta aitauksessa vapaana.
Kanta-Oulussa tarkastelusäteenä on ollut kaksi kilometriä. Käytännössä koiranulkoiluttajat ovat kuitenkin toimineet toisin kuin alun perin on ajateltu. Kaikilla
suuralueilla ei ole ollut koira-aitausta tai aitauksen kunto ei ole ollut tyydyttävä,
joten koiranomistajat ovat kuljettaneet autoilla koiriaan muiden suuralueiden
koira-aitauksille. Lisäksi koira-aitaukset ovat erityyppisiä maastoltaan: toiset ovat
metsäisiä ja toiset avoimia. Koira-aitausten käyttäjät haluavat tarjota koirilleen
vaihtelua ja käyvät myös muissa kuin lähimmässä koira-aitauksessa. Koiraharrastukseen liittyvä sosiaalinen kanssakäyminen muiden koiranomistajien kanssa
näkyy yhteisissä tapaamisissa eripuolella kaupunkia sijaitsevissa koiraaitauksissa. Edellä mainitut tekijät ovat luoneet tarpeen paikoitusalueille koira-
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aitausten yhteyteen. Maantieteellistä sijaintia ei siis voi käyttää ensisijaisena
koira-aitausten tarpeen mittarina, koska ihmisillä on monenlaisia syitä käyttää
myös muuta kuin lähintä koira-aitausta.
Oulun harvaan asutuilla suuralueilla on suositeltavaa käyttää koirapalvelujen
tarveharkinnassa asuinkuntien määrästä johdettua koirien lukumäärää talotyyppijakaumaan verraten. Kahden kilometrin välimatkatarkastelu ei sovellu näille
alueille, joten koira-aitaus pyritään sijoittamaan lähelle tiiviimpää kerros- ja
rivitaloasutusta suositusetäisyydet huomioiden.

SUURALUE
Keskusta
Höyhtyä
Oulunsuu
Kaukovainio
Nuottasaari
Kaakkuri
Maikkula
Tuira
Puolivälinkangas
Koskela
Pateniemi
Kaijonharju
Myllyoja
Sanginsuu
Korvensuora
Ylikiiminki
Hiukkavaara
Haukipudas
Kello
Kiiminki
Jääli
Oulunsalo
Yli-Ii

ASUNTOKUNTIEN OSUUS TALOTYYPEITTÄIN 1.1.2014
OMAKOTITALOSSA ASUVAT KERROSTALOSSA ASUVAT
>1%
94 %
20 %
61 %
22 %
58 %
2%
89 %
5%
91 %
40 %
37 %
45 %
30 %
3%
92 %
21 %
64 %
13 %
72 %
49 %
25 %
29 %
46 %
33 %
40 %
86 %
>1%
50 %
17 %
81 %
1%
48 %
34 %
63 %
12 %
79 %
4%
71 %
7%
59 %
3%
60 %
8%
79 %
0%

Taulukko 3. Asuntokuntien osuudet Oulun suuralueilla.
Kerrostalovaltaisimpia suuralueita ovat Keskusta, Tuira, Nuottasaari ja
Kaukovainio.

17

Sijoituspaikka
Etsittäessä sijoituspaikkaa uusille koira-aitauksille tulee huomioida aitauksen
tilantarve autopaikoituksineen ja huoltoteineen, välimatka asutukseen,
maapohjan soveltuvuus sekä meluhaitat. Jatkossa kaikki uudet aitaukset ovat
kaksiosaisia, kooltaan vähintään 3000–5000 m². Niiden portille tulee olla pääsy
huoltoajoneuvolla jätteiden syväkeräysastian tyhjentämistä ja muita huoltotoimenpiteitä varten. Paikoitusalue tulee olla mitoitettu vähintään viidelle
henkilöautolle ja sen on sijaittava riittävän lähellä koira-aitausta, korkeintaan
100–200 metrin päässä aitauksen porteista. Myös julkisten kuntapalvelutilojen
paikoitusalueita, esimerkiksi urheiluhallien paikoitusta, voidaan hyödyntää
aitausten yhteydessä. Välimatka lähimpään asutukseen tulisi joidenkin suositusten mukaan olla 100 m, mutta käytännössä tällainen välimatka on useimmiten mahdoton tavoite. 50 metrin etäisyyttä lähimpään asutukseen tulee pitää
minimietäisyytenä.
Ihanteellinen maapohja aitauksen alueella on vettä hyvin läpäisevä, kuiva ja
kestävä nurmikko. Maanpinnan kaltevuudesta on etua alueen kuivatukselle.
Aitauksille sopivat maa-alueet ovat parhaimpia alueita myös muuhun rakentamiseen, joten yleensä koira-aitauksen sijoittamiseksi joudutaan tekemään
kompromisseja. Useat koira-aitaukset sijaitsevat lähellä vilkkaasti liikennöityjä
katuja ja teitä, johtuen rakentamattomien laajojen viheralueiden sijainnista ja
edellä mainituista etäisyyksistä asutukseen. Liikenteen melu haittaa koirien
ulkoiluttajia, mihin tulee kiinnittää huomiota koira-aitauksen paikkaa valittaessa.
Toisaalta koira-aitauksista kuuluva koirien haukunta häiritsee lähellä asuvia.
Aitausten rajoitettu käyttöaika (klo 7-22) on tarkoitettu vähentämään niiden
asukkaille aiheuttamia meluhaittoja.

Laatu- ja varustevaatimukset
Aitaus
Koira-aitauksen laatu- ja varustevaatimukset koskevat sekä uusia että peruskorjattavia aitauksia. Aitauksen tulee olla vähintään 3000–5000 m² ja kaksiosainen. Tästä minimimitoituksesta voidaan poiketa ainoastaan olemassa
olevien aitausten kohdalla, mikäli niitä ei voida laajentaa nykyisillä sijoituspaikoillaan.
Kennelliiton suositus aitauksen vähimmäiskorkeudeksi on 1,25 metriä. Oulussa
aita rakennetaan 1,80–2,2 metriä korkeaksi. Mitoituksessa on huomioitu lumen
vaikutus aidan korkeuteen sekä käyttäjien palaute. Aita on myös rakennettava
maanpintaa myötäillen, mieluiten upottamalla aitaverkon alareuna vähintään 10
cm tiivistettyyn murskeeseen. Aitaverkon tulee olla materiaaliltaan kestävä.
Verkkomateriaali ei saa olla muovitettu, vaan verkon tulee olla kuumasinkitty tai
polttomaalattu. Silmäkoon tulee olla riittävän pieni, pystylankojen väli
korkeintaan 5 cm, jotta pienet koirat pysyvät aitauksessa. Koira-aitauksen
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kulmien tulee olla 90 astetta tai loivempia, jotta koirat eivät saa ahdistettua
toisia koiria nurkkauksiin. Aitauksen puutolppia ei maalata, vaan annetaan
harmaantua luonnollisesti. Koira-aitaus pyritään suunnittelemaan niin, että
pienten ja isojen koirien alueen välinen raja-aita on mahdollisimman lyhyt,
koska erikokoiset koirat saattavat ärhennellä toisilleen aidan vierustalla.
Portit
Koira-aitauksessa on yhteensä neljä porttia: omat käynti- ja huoltoportit sekä
pienten että isojen koirien aitauksiin. Kaikki portit ovat metallisia. Huoltoportit
ovat kaksilehtisiä, 4 m leveitä, lukittavia ja niissä on maasalvat. Huoltoportit
mahdollistavat aitauksen koneellisen huollon. Käyntiportit ovat metrin levyisiä,
kahvalla varustettuja ja niissä on vastelevy, joka varmistaa käyntiportin aukeamisen vain sisäänpäin. Näin koirat eivät voi irti ollessaan heittäytyä porttia
vasten ja karata. Pienten ja isojen koirien käyntiportteja ei tule sijoittaa
vierekkäin, jotta erikokoisten koirien yhteenotolta aitauksen ulkopuolella
vältytään. Porttialueen maanpinnan taso nostetaan noin 30 cm ympäröivää
maanpintaa korkeammalle, millä varmistetaan portin aukeaminen myös lumipeitteen aikana talvisin. Porttien alapuolelle jäävä rako voi olla enintään 5 cm,
jotta pienet koirat eivät pääse karkuun portin alta.
Päällysteet
Yleisimmät piha-alueiden päällysteet soveltuvat myös koira-aitauksiin. Tärkeintä
on, että materiaalit ovat kulutusta kestäviä ja pitäviä tassujen alla. Reunoille
viettävällä maanpinnan muotoilulla parannetaan alueen kuivatusta. Hienoaineksisia materiaaleja kannattaa välttää, koska ne likaavat koiran turkin. Suositeltavia
päällysteitä ovat murskeet, sorat, asfaltti, betonikiveys, katteet ja vettä läpäisevä
nurmikko. Voimakkaan kulutuksen rasittamat porttien edustat ja aidan vierustat
päällystetään murskeella, mikä helpottaa myös aidan huoltoa. Varsinkin
sellaiseen metsämaastoon, jossa koira-aitauksen pohjana on kulutusherkkä
varvikko ja sammalikko on hyvä rakentaa vaatimaton polkuverkosto. Ennen
uusia suosituksia rakennettuihin alle 3000 m² pieniin koira-aitauksiin on kulutuksen takia murskepinta usein paras vaihtoehto. Koirien luontaista kaivamisviettiä varten aitauksiin voidaan tuoda hiekkakasa, jossa koirat saavat vapaasti
kaivaa. Koirienulkoiluttajat täyttävät syntyneet kuopat aitauksessa olevilla
työkaluilla.
Kasvillisuus
Koira-aitauksessa kasvillisuudella on suuri merkitys viihtyvyyden kannalta.
Toisaalta kasvillisuus aitauksen ympärillä tuo suojaa, toisaalta aitauksessa tulee
olla avaruutta koirien juosta vapaana. Aitauksen ulkopuolella olevan kasvillisuuden on hyvä olla kerroksellista, jotta aitaus on suojassa tuulilta sekä ulkopuolelta tulevilta ärsykkeiltä. Tiheä, kerroksellinen kasvillisuus verhoaa aitauksen
osaksi maastoa ja sitoo liikenteen tuottamaa pölyä. Aitauksen sisäpuolella puut
ja pensaat antavat varjostusta, ja vähentävät lumipeitteen paksuutta. Aidan
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reunalta raivataan kasvillisuus noin kahden metrin levyiseltä alueelta, jotta koirat
pääsevät juoksemaan esteettä aidan viertä. Istutettavan kasvillisuuden tulee
sietää koirien virtsaamisesta aiheutuva typpikuorma sekä kestää kovaa kulutusta. Suositeltavia puulajeja ovat esimerkiksi laakeri- ja riippapoppeli sekä
haavat. Puita jätetään pieniksi ryhmiksi ja mahdolliset näyttävät yksittäiset puut
pyritään säästämään. Tarpeen tullen ne voidaan aidata. Puiden säilymiseen
vaikuttaa niiden laji ja mahdollinen maapohjan lisätäytön tarve. Koivut ja kuuset
kestävät huonosti juuristolleen tulevaa täyttöä. Puiden alaoksia karsitaan, jos ne
estävät näkyvyyttä tai koirien sujuvaa liikkumista aitauksessa.
Varusteet
Valaistus tulee olla kaikissa aitauksissa, niin porttien luona huoltoalueella kuin
aitauksen molemmissa osissa vähintään yksi valaisin. Usein aitausten vieressä
olevat kevyen liikenteen väylän katuvalot antavat valoa myös koira-aitauksiin,
mutta metsäisissä aitauksissa riittävästä valaistuksen määrästä on kuitenkin
varmistuttava. Valaisimena käytetään kyseisellä alueella tai Oulussa yleisesti
käytettyä puisto- tai kevyen liikenteen väylän valaisinta.
Koira-aitausten huoltoalueelle, käyntiporttien läheisyyteen sijoitetaan
tilavuudeltaan 1,3 m³ syväkeräysastia koiranjätöksiä varten. Syväkeräysastia
tyhjennetään avolavaisella kuorma-autolla tai pakkaavalla jäteautolla. Mikäli
huoltotie on pitkä, tulee huoltoalue mitoittaa niin, että huoltoauto pystyy
kääntymään huoltoalueella.
Koira-aitauksessa tulee olla koirienulkoiluttajille kaksi penkkiä kummallekin
osastolle. Penkki voi olla paikalla rakennettu, kiinteä pöllipenkki tai riittävän
tukeva puistonpenkki. Maapohjan tulee pysyä kuivana penkin kohdalla.
Penkkien tulee sijaita aitauksen keskeisillä kohdilla, jotta penkiltä on hyvä
näkyvyys aitaukseen. Penkin tulee olla vähintään 2 metrin etäisyydellä aidasta.
Näin aidan vierustalla ei ole esteitä joihin koirat voivat loukata itsensä, eivätkä
koirat voi hypätä kalusteiden päältä verkon yli.
Puuston harvennuksen yhteydessä voidaan aitaukseen jättää kantoja tai puunrunkoja koirien merkkausta ja leikkejä varten. Avoimeen paikkaan rakennettaessa voidaan upottaa maahan esimerkiksi vanhoja katureunakiviä noin puolet
pituudestaan pystyasentoon merkkaustolpiksi. Graniittiset tolpat kestävät puuta
paremmin koirien virtsausta ja niitä voidaan käyttää myös metsäisissä koiraaitauksissa.
Aitauksessa tulee olla työkaluja koirien jätösten keräämiseen, koirien kaivaminen kuoppien tasoitteluun ja lumen luontiin porttien kohdalta. Tavallisesti
aitauksessa on ollut lapio ja muovisesta mehupullosta leikattu koirankakan
poimintakauha. Vähintään metallinen lapio tulee löytyä jokaisesta aitauksesta.
Lisäksi koira-aitausten varusteluun kuuluu Pienet koirat ja Isot koirat -kyltit,
jotka kiinnitetään aitaan käyntiporttien läheisyyteen. Jokainen koira-aitauksen
huoltoalue varustetaan kahdella ilmoitustaululla. Toiseen ilmoitustauluun
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asennetaan Oulun kaupungin omat koira-aitausten säännöt ja kunnossapidon
yhteystiedot, toinen ilmoitustaulu on varattu kuntalaisille koiraharrastukseen
liittyvää ilmoittelua varten.

Säännöt
Oulun koira-aitausten säännöt laadittiin 2009. Säännöt perustuvat Kennelliiton
malliin ja pääkaupunkiseudulla 2008 julkaistuihin ohjeisiin. Oulun sääntöihin
tehtiin tarkennuksia vuonna 2014 kyselyssä saadun palautteen perusteella.
Tarkennuksilla pyritään selventämään toimintaohjeita ja parantamaan turvallisuutta aitauksissa. Koira-aitausten säännöissä on muistutettu koiranomistajan
vastuusta sekä kirjattu aitausten yhteisiä pelisääntöjä.

Koira-aitausten säännöt on luotu, jotta jokainen koiranulkoiluttaja voisi turvallisin mielin ja hyvässä yhteishengessä muiden kanssa käyttää kaupungin
tarjoamia palveluja. Oulun kaupungilla ei kuitenkaan ole resursseja valvoa
sääntöjen noudattamista. Sääntöjen noudattaminen jää koiraihmisten yleisten
hyvien käytöstapojen varaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että monien sääntöjen
lähtökohtana on koiran omistajaa velvoittavat lait.
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Oulun kaupungin koira-aitauksiin laaditut uudet säännöt ovat seuraavat:

OULUN KAUPUNGIN KOIRA-AITAUKSEN SÄÄNNÖT

Tämä on Oulun kaupungin ylläpitämä Xpuiston koira-aitaus

1. Vastaat aina omasta koirastasi ja sen aiheuttamista aineellisista tai muista
vahingoista, myös puremisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Mikäli et ole
varma koirasi käyttäytymisestä, poistu aitauksesta muiden saapuessa sinne.

2. Rokottamaton, vihainen, sairas tai kiimainen koira ei kuulu aitaukseen.

3. Noudata koira-aitauksen jakoa, mikäli aitaus on jaettu isoille ja pienille koirille.
Pieni koira on alle 40 cm korkea ja painaa korkeintaan 15 kg.

4. Pidä koirasi vapaana aitauksessa ja varmista, että se tulee toimeen muiden
koirien kanssa. Poista koiraltasi kaulapanta sekä valjaat aitaukseen mennessäsi
vaaratilanteiden välttämiseksi.

5. Koirien omien lelujen tuonti aitaukseen ja lelujen, keppien, lumipallojen sekä
kaiken muunkin heittely aitauksessa on kielletty, sillä se voi aiheuttaa tappeluita
koirien välille.

6. Vastaat itse vaatteistasi. Voit saada koirien tervehdyksistä ja leikeistä lisäväriä
vaatetukseesi.

7. Ota huomioon, että kaikki koirat eivät ole tottuneita lapsiin.

8. Säilytä koira-aitaus siistinä, ja suojele sen kasvillisuutta sekä rakenteita. Täytä
koirasi kaivamat kuopat ja kerää jätökset sekä muut roskat pois.

9. Huolehdi, ettei koirasi haukunta häiritse yörauhaa klo 22–07.

10. Sulje portti aina perässäsi.
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3.1.2 Muiden koirapalvelujen kehittäminen
Oulun kaupungin liikuntapalvelut vastaa perustamistaan koiraladuista ja yhteydestä Auran majan koiraladulle sekä Hiirosen ulkoilupuistossa sijaitsevasta
Haukkukeitaan harjoituskentästä. Hiirosen ulkoilualueen yleissuunnitelmassa
on esitetty monipuolisia koirapalveluja täydentämään alueen toimintoja.
Suunnitelmien toteuduttua Haukkukeitaan toimijoilla on mahdollisuus rakentaa
alueelle omat hallit, Kaupunginojan varteen sijoittuu koira-aitaus sekä talvikunnossapidettävä polku, joka on tarkoitettu erityisesti koirien ulkoiluttamiseen.
Hiirosen metsän koira-aitaus sisältyy yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen koiraaitausten rakentamisohjelmaan. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa tutkitaan
mahdollisuutta järjestää laajempi alue koiraharrastajien käyttöön esimerkiksi
koirametsän muodossa. Liikuntapalvelut selvittävät koiralatujen ja -polkujen
lisäämistä liikuntamaastoille.
Virallista koirien uimarantaa ei tulla lähiaikoina osoittamaan, mutta myös sen
mahdollisuutta tutkitaan. Epävirallisissa uimapaikoissa koiranomistajien tulee
huomioida koiran kytkettävyyden ohella lintujen pesimärauha.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut myöntää vuosittain yleisen alueen käyttölupia
koirayhdistyksille, jotta ne voivat järjestää koirakoulutusta kaupungin viheralueilla. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut vastaa myös Oulun kaupungin metsäalueilta varatuista metsästyskoirien harjoittelualueista ja metsästyskoirakilpailujen järjestämistä varten osoitetuista kilpailumaastoista. Liikuntapalveluilla on
neljä koirankoulutukseen avointa kenttää: Heikinharjun pallokenttä, Kaukovainion Ylimaankenttä, Hiukkavaaran kenttä Hiukanreitin varressa ja Karjasillan
koulun vieressä oleva Arokenttä.
Yleisillä alueilla olevia roska-astioita lisätään tulevaisuudessa erityisesti uusille
rakennettaville alueille ja puutteellisesti varustelluille alueille. Erillisiä koirien
jätösastioita ei enää ole. Tarveharkinnassa huomioidaan hankinta-, asennus- ja
ylläpitokustannukset.
Kaupungin internet-sivuilla parannetaan tiedon saatavuutta ja selkeyttä koirapalveluita koskien. Kaupungin tarjoamien koirapalveluiden löytämistä sekä
käyttöä helpotetaan.
VASTUUTAHO
Katu- ja viherpalvelut

Katu- ja viherpalvelut sekä luonnonvarat ja isännöinti
Liikuntapalvelut
Katu- ja viherpalvelut sekä viestintä

TAVOITTEET JA KEHITTÄMISTARPEET
Koira-aitausverkoston kehittäminen
Roska-astioiden lisääminen yleisille alueille
Koirauimarannan mahdollisuuden tutkiminen
Koirametsän tms. mahdollisuuden tutkiminen
Koiralatujen ja -polkujen lisääminen liikuntamaastoille
Kaupungin internet-sivujen parantaminen koirapalveluita koskien
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KAUPUNGINOSA

2014

Hollihaka

Keskusta

Hollihaka

ennen v. 2000

x (siirtyvä)

2015

Oulunsalo

Oulunsalo

Oulunsalo

1990-luvulla

x (siirtyvä)

2016

Haukipudas

Haukipudas

Haukipudas

2017

Kotimetsä

Kaakkuri

Metsokangas

2018

Niittyvillanpuisto

Pateniemi

Rajakylä

2019

Kiiminki

Kiiminki

Kiiminki

2020

Hupisaaret
Tapsipuisto

Keskusta
Korvensuora

Myllytulli
Ruskonselkä

Toppilan rantapuisto
Hiirosen metsä

Koskela
Kaukovainio

Toppila
Hiironen

2000

2023
2024

Intiönpuisto

Keskusta

Intiö

2003

2025

Naavakuusenpuisto

Maikkula

Iinatti

2021
2022

2026

Kiskopuisto

Höyhtyä

Nokela

2027

Viklapuisto

Kaijonharju

Kuivasjärvi

2028

Varpupuisto

Kaijonharju

Ritaharju

2029

Salotorpanpuisto

Kaakkuri

Kaakkuri

2030

Holstinpuisto

Tuira

Hietasaari

2031

Heikkeliininpuisto

Pateniemi

Herukka

2032

Hiukkavaara

Hiukkavaara

Hiukkavaara

2033

Harripuisto

Tuira

Tuira

2034

Huuhkajapuisto

Oulunsuu

Kontinkangas

2035

Sienipuisto

Myllyoja

Kynsilehto

2036

Lehmiojanpuisto

Koskela

Alppila

2037

Mäntylänpuisto

Höyhtyä

Mäntylä

2038

Huusarinpuisto

Kaijonharju

Linnanmaa

2039

Muurahaispuisto

Puolivälinkangas

Puolivälinkangas

x
x
ennen v. 2000

x
x

1980-luvulla

x
x
x
x
x
x

ennen v. 2000

x

2004

x
x

2005

x
x

2008

x
x

2007

x
x

2009

x
x

ennen v. 2003 /
2011

x

2011

x

ennen v. 2003 /
2013

x

Taulukko 4. Peruskorjattavat ja rakennettavat koira-aitaukset Oulussa.
Toimenpidevuodet ovat arvioituja ja voivat muuttua vuosittaisten
ympäristörakentamisen määrärahojen mukaan.
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PERUSKORJAUS

SUURALUE

RAKENTAMINEN

KOHDE

RAKENTAMINEN /
PERUSKORJAUS

ARVIOTU
TOIMENPIDEVUOSI

3.2 KOIRA-AITAUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN
SUURALUEITTAIN

3.2.1 Keskustan suuralue
Keskustan suuralueella sijaitsee kolme yksiosaista koira-aitausta: Intiössä,
Hupisaarilla ja Hollihaassa. Vain ensiksi mainittu on kooltaan tavoitteen
mukainen, kahden muun ollessa tyypillisiä pieniä keskusta-alueen aitauksia.
Hupisaarten aitaus on rakennettu 1980-luvulla, Hollihaan aitaus on rakennettu
ennen vuotta 2000 ja Intiön aitaus vuonna 2003. Kolmen aitauksen vaikutusalueet kattavat Keskustan suuralueen hyvin. Keskustan suuralue on kerrostalovaltaista aluetta (94 % asuntokunnista). Jokaista aitausta kohden on arviolta 980
koiraa, mikä on paljon aitausten kokoon nähden. Laskennallisen ennusteen
mukaan koirien määrä aitausta kohden nousee vuoteen 2030 mennessä 1090
koiraan. Ympäröivien suuralueiden aitausten, Puolivälinkankaan
Muurahaispuiston, Tuiran Harripuiston, Nokelan Kiskopuiston ja Kynsilehdon
Sienipuiston, kahden kilometrin vaikutuspiirit kuitenkin yltävät alueelle. Lisäksi
kahden ehdotetun koira-aitauksen vaikutuspiirit Alppilasta ja Kontinkankaalta
yltävät alueelle.

Intiönkankaan koira-aitaus, Intiö
Nykytila
Yksiosainen koira-aitaus, 3640 m²,
sijaitsee Intiönpolun ja Uurnapolun
kulmauksessa Pohjantien länsipuolella. Huoltoajo tapahtuu Uurnapolun
puolelta, jossa on myös huolto- ja
käyntiportti sekä syväkeräysastia.
Koira-aitauksella ei ole omaa pysäköintialuetta. Lähin pysäköintimahdollisuus on Oulun hautausmaan parkkipaikalla, jonne on matkaa noin 400
metriä. Aidan korkeus on 120 cm ja se
on pääosin kunnossa. Portit ovat
ehjät, mutta niiden alla on liian suuri
rako, josta pienet koirat voivat karata.
Käyntiportti avautuu suositusten
vastaisesti sekä ulos että sisäänpäin.
Alueella kasvaa runsaasti kookkaita
mäntyjä. Metsänpohja aitauksessa on
paikoitellen kulunut ja kuoppainen.
Portin edusta sekä yhteys käytävälle
ovat murskepintaisia. Aitauksessa on
yksi valaisinpylväs ja istuinpenkki.
Työvälineet ovat kunnossa. Käyttäjiltä
on tullut palautetta Pohjantieltä
kantautuvasta liikenteen melusta ja
aidan mataluudesta. Lisäksi internetkyselyssä on toivottu aitauksen jakamista isoille ja pienille koirille.

Ilmakuva. Intiönkankaan koira-aitaus.

Kunnostaminen
Peruskorjauksen yhteydessä aitaus
jaetaan kahteen osastoon. Paikoitusta
ei ole mahdollista järjestää lähemmäksi aitausta. Pohjantien (Vt4)
parannustöiden yleissuunnitelmassa
Intiönkankaan koira-aitaus.
on esitetty Pohjantien varteen osin
läpinäkyviä melusuojauksia, jotka vähentäisivät häiritseväksi koettua liikenteen
melua. Puuston kunto tutkitaan ja mäntyjä harvennetaan tarpeen mukaan.
Maapohjan kuopat täytetään katteella. Kulumista voidaan ehkäistä perustamalla
vaatimaton polkuverkosto. Aita, portit ja varusteet saatetaan uusien laatuvaatimusten mukaisiksi, erityisesti kiinnitetään huomiota riittävään valaistukseen.

27

Hupisaarten koira-aitaus, Myllytulli
Nykytila
Suurten kuusten alle sijoittuva koiraaitaus on pinta-alaltaan Oulun pienin, 760
m². Lähin paikoitusalue on Taidemuseon
luona noin 250 metrin päässä. Aitaus on
ojien rajaama ja sen erikoisuutena on
kaksi siltaa sekä kolme sisääntuloporttia.
Aita on vain 120 cm korkea ja portit ovat
huonokuntoisia, mistä on tullut palautetta
mm. internetkyselyssä. Huoltoportti
puuttuu, mutta aitauksen sisälle ei ole
ollut huoltoajotarvetta. Kuusten alla maapohja on erittäin kulunut ja koirien kaivamia kuoppia on paljon. Alueella on yksi
koirien jätösastia ja kolme valaisinta,
mutta palautteen mukaan aitaus on
pimeä. Aitaukseen tarvitaan istuinpenkkejä. Työvälineet ovat kunnossa.

Kunnostaminen
Kokonsa tähden aitaus säilytetään yksiosaisena, eikä omaa paikoitusaluetta
voida järjestää. Aitauksen sijainnin vuoksi
sisääntuloportteja ei voida vähentää,
mikä vaatii ulkoiluttajilta huolellisuutta.
Aita ja portit saatetaan nykyisten vaatimusten tasolle, samoin kalusteet ja
varusteet. Käyntiportit varustetaan palautusjousella. Maapohjaa kunnostetaan
hiekalla ja kuorikatteella. Kunnostus tulee
tehdä kuusia säästäen. Toimenpiteitä
tehtäessä tulee huomioida, että kuuset
kestävät huonosti täyttöä juuristoalueellaan. Lisäksi selvitetään puuston ja
pensaskasvillisuuden harvennustarve
sekä aitauksessa että sen ulkopuolella.
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Ilmakuva. Hupisaarten koira-aitaus.

Hupisaarten koira-aitaus.

Hollihaan koira-aitaus
Nykytila
Hollihaan koira-aitaus on yksiosainen, kooltaan 1270 m² ja avointa nurmipintaa.
Virallista paikoitusaluetta ei aitauksen yhteydessä ole. Huonokuntoisen metalliverkkoaidan korkeus on 140 cm. Aitauksessa on huolto- ja käyntiportti, joista
huoltoportti on huomattavasti huonokuntoisempi. Käyntiportti avautuu vaatimusten mukaisesti sisäänpäin. Käyntiportin edusta on murskepinnalla ja sen
yhteydessä on aitauksen sisällä
jätteiden syväkeräysastia. Avoimessa
aitauksessa sijaitsee Oulun veden
muovikantinen tulvaluukku koneistoineen. Aitauksen huonosta
kunnosta ja heikosta valaistuksesta
on tullut paljon palautetta internetkyselyssä. Valaistus puuttuu sekä
aitauksesta että sen ympärillä olevilta
puistokäytäviltä. Aitauksessa on kaksi
Hollihaan koira-aitaus.
penkkiä.

Kunnostaminen
Hollihaan koira-aitaus siirretään nykyiseltä paikaltaan Limminrantaan. Sen
kunnostaminen on osa Hollihaan puiston ja venesataman kunnostusta. Siirron
myötä aitaus on mahdollista jakaa kaksiosaiseksi. Aita ja portit rakennetaan
nykyisten vaatimusten tasolle, kuten myös kalusteet ja varusteet mukaan lukien
valaistus. Aitaukseen jätetään kasvillisuutta ja sinne rakennetaan vaatimaton
polkuverkosto. Huoltoajo suoritetaan Rommakkokadulta ja pysäköintimahdollisuus tulee sen päähän.

Ilmakuva. Hollihaan koira-aitauksen ehdotettu sijainti (vas.) ja nykyinen sijainti.
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3.2.2 Höyhtyän suuralue
Höyhtyän kerrostalovaltaisella suuralueella (61 % asuntokunnista) on kaksi
koira-aitausta: Nokelassa ja Mäntylässä. Molemmat ovat tavoitteiden mukaisia
kooltaan ja Mäntylän aitaus on jaettu isoille ja pienille koirille. Nokelan Kiskopuiston aitaus on rakennettu ennen vuotta 2000 ja Mäntylän aitaus ennen
vuotta 2003. Niiden vaikutusalueet kattavat Höyhtyän suuralueen hyvin.
Aitauksia on koirien määrään verrattuna paljon (n. 485 koiraa/aitaus), mutta
molemmat aitaukset täydentävät ympäröivien suuralueiden, Keskustan ja
Kaukovainion, koira-aitausten verkostoa. Vuonna 2030 alueella ennustetaan
olevan 570 koiraa aitausta kohden. Hupisaarten, Hollihaan ja Intiön koiraaitausten kahden kilometrin vaikutuspiirit yltävät osittain Höyhtyän suuralueelle.
Lisäksi kahden ehdotetun koira-aitauksen vaikutuspiirit Kontinkankaalta ja
Hiirosesta yltävät alueelle.

Kiskopuiston koira-aitaus, Nokela
Nykytila
Oleva koira-aitaus on yksiosainen ja pintaalaltaan suuri, 4700 m². Kiskopolun ylittävä
silta yhdistää Nokelan ja Limingantullin
kevyen liikenteen väylät, joten aitaukseen
on hyvät yhteydet myös junaradan länsipuolisilta alueilta. Aitauksen pohjois- ja
itäreunalla kasvaa harvakseltaan koivuja.
Aitaus on nurmipintaista entistä peltoa.
Siellä on lisäksi hiekkakasa, jota koirat
voivat kaivaa. Paikoitusaluetta ei ole. Aita
on vain 115 cm korkea ja huonokuntoinen,
mikä mainittiin useasti internetkyselyssä.
Aita kunnostetaan vuonna 2015. Varusteet
ovat kunnossa, mutta valaistus puuttuu.

Kiskopuiston koira-aitaus.

Kunnostaminen
Koira-aitaus jaetaan kahteen osaan, jotta isoja ja pieniä koiria voidaan ulkoiluttaa eri aitauksissa. Kiskotien päähän rakennetaan muutama pysäköintipaikka.
Aita ja portit uusitaan nykyisten laatuvaatimusten mukaisiksi. Valaistus ja muut
varusteet saatetaan ajanmukaiselle tasolle.

Ilmakuva. Kiskopuiston koira-aitaus.
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Mäntylänpuiston koira-aitaus, Mäntylä
Nykytila
Tämä kaksiosainen koira-aitaus on
rakennettu mäntykankaalle ja on
kooltaan 3750 m². Aitaus sijaitsee
Postiljoonintien päässä ja kevyen
liikenteen väylää pitkin on yhteys
Kaukovainion suuralueelle Pohjantien itäpuolelle. Lähimmät pysäköintipaikat ovat 350 m päässä Kiilakiventien varressa (Hiirosen puolella,
aitauksesta alikulkua itään). Aitaus
on kunnostettu vuonna 2011
nykyisten laatuvaatimusten tasolle.

Mäntylänpuiston koira-aitaus.

Kunnostaminen
Varusteet, kalusteet ja aitauksen rakenteet kunnostetaan ja uusitaan tarvittaessa. Puustolle tehdään kuntokartoitus ja tarpeen tullen sitä harvennetaan
metsäinen yleisilme kuitenkin säilyttäen.

Ilmakuva. Mäntylänpuiston koira-aitaus.

32

3.2.3 Oulunsuun suuralue
Oulunsuun suuralueella ei toistaiseksi ole koira-aitausta, mutta viereisten suuralueiden vaikutuspiiri ulottuu Oulunsuun pohjoisosiin asti. Puolivälikankaan
Muurahaispuiston, keskustan Hupisaarten sekä Intiön koira-aitausten, Tuiran
Harripuiston, Kynsilehdon Sienipuiston ja jopa Mäntylänpuiston kahden kilometrin vaikutuspiirit yltävät alueelle. Lisäksi Hiiroseen ehdotetun koira-aitauksen
vaikutuspiiri tulee yltämään alueelle. Suuralueelle on esitetty paikkaa yhdelle
koira-aitaukselle. Kerrostalossa asuvia asuntokuntia on 58 %. Alueella on
arvioitu olevan 842 koiraa ja vuoden 2030 ennusteen mukaan koiria tulee
olemaan 968.

Huuhkajapuiston koira-aitaus, Kontinkangas
Suunnitelma
Ehdotettu koira-aitaus sijaitsee Huuhkajapuiston siinä osassa, jossa on nykyisin
koirien koulutusalue harjoitusratoineen.
Koulutusalueelle tarjotaan uusi paikka
lähistöltä. Aita ja portit rakennetaan
nykyisten vaatimusten tasolle, samoin
kalusteet ja varusteet. Aitauksen maapohja on pinnaltaan tasaista nurmea.
Avoimeen aitaukseen tulee sijoittaa
merkkaamispaaluja. Tilaa voi myös rajata
istutettavalla kasvillisuudella. Kainuuntien ja Oulunsuuntien puolelle jää suojapuuvyöhyke. Huoltoajo alueelle kulkee
luontevimmin Oulunsuuntieltä.
Lähimmät pysäköintipaikat löytyvät
Kastellin monitoimitalon yhteydestä.

Ilmakuva. Ehdotettu Huuhkajapuiston koiraaitauksen sijainti.
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3.2.4 Kaukovainion suuralue
Kaukovainion kerrostalovaltaisella suuralueella (89 % asuntokunnista) ei ole
koira-aitausta, mutta Mäntylänpuiston aitauksen vaikutuspiiri kattaa lähes koko
suuralueen. Myös Intiön koira-aitauksen, Nokelan Kiskopuiston ja Kaakkurin
Salotorpanpuiston kahden kilometrin vaikutuspiirit yltävät alueelle. Lisäksi
Oulunsuun suuralueelle ehdotetun koira-aitauksen vaikutuspiiri tulee yltämään
alueelle. Alueella on arviolta 760 koiraa ja vuoteen 2030 mennessä määrän on
arvioitu nousevan 1297 koiraan. Suuralueelle on esitetty paikkaa yhdelle koiraaitaukselle Hiirosen ulkoilualueelta, jolle ollaan laatimassa yleissuunnitelmaa.
Alueelle on ehdotettu monipuolisia koirapalveluja koira-aitauksen lisäksi.

Hiirosenmetsän koira-aitaus, Hiironen
Suunnitelma
Ehdotettu koira-aitaus on Hiirosen
ulkoilualueella Kaupunginojan ja
nykyisen Haukkukeitaan läheisyydessä. Aita ja portit rakennetaan
nykyisten vaatimusten tasolle,
samoin kalusteet ja varusteet.
Aitauksen yhteyteen järjestetään
pysäköintimahdollisuus.

Ilmakuva. Ehdotettu Hiirosenmetsän koiraaitauksen sijainti.
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3.2.5 Nuottasaaren suuralue
Nuottasaaren suuralueella ei ole koira-aitausta. Suuralueen mantereen osalla on
silti lähes täydellinen peitto, koska Hollihaan aitauksen, Nokelan Kiskopuiston ja
Mäntylänpuiston kahden kilometrin vaikutuspiirit yltävät alueelle. Vaikka suuralueen asuntokunnista 91 % asuu kerrostalossa, alueelle ei ole ehdotettu koiraaitausta, koska alueella on vähän asukkaita ja alueen arvioitu koirien lukumäärä
jää vain 117 koiraan.

3.2.6 Kaakkurin suuralue
Kaakkurin suuralueella on vuonna 2005 rakennettu Salotorpanpuiston koiraaitaus, joka on kaksiosainen ja kooltaan tavoitteiden mukainen. Suuralueelle jää
jonkin verran katvealueita. Metsokankaalle on osoitettu asemakaavassa toinen
koira-aitaus, lähelle Kempeleen kunnan rajaa. Mäntylän koira-aitauksen kahden
kilometrin vaikutuspiiri yltää Kaakkurin suuralueen pohjoisosaan. Lisäksi kahden
ehdotetun koira-aitauksen vaikutuspiirit Hiirosesta ja Maikkulasta tulevat
yltämään alueelle. Kaakkurin suuralueen asuntokunnista 40 % asuu
omakotitalossa ja 37 % kerrostalossa. Alueella on noin 1051 koiraa ja vuoden
2030 ennuste jää 1042 koiraan.

Salotorpanpuiston koira-aitaus, Kaakkuri
Nykytila
Vuonna 2005 valmistunut
koira-aitaus on kaksiosainen ja pinta-alaltaan
4540m². Koira-aitaus
sijoittuu Oulunlahdentien
ja Lapinrauniontien väliin
Lapinraunionpolun
varteen. Lapinraunionpolku
on kevyen liikenteen
yhteys Oulunlahdentien
eteläpuolelle. Alue on
entistä avo-ojitettua
peltoa, jonne on jätetty
yksittäispuita ja jolta on
raivattu pajukkoa.
Pysäköinti on LapinrauIlmakuva. Salotorpanpuiston koira-aitaus.
niontien varressa, noin 150
metrin päässä aitauksesta. Aita on nykyisten laatuvaatimusten mukaisesti 190
cm korkea. Pienten koirien puolella verkkoa on jouduttu paikkamaan tiheämmällä verkolla, etteivät pienet koirat karkaa aitauksesta. Käyntiportit avautuvat
molempiin suuntiin ja porttien alla on liian iso rako. Näistä asioista on tullut
palautetta myös internetkyselyssä. Maapohjassa on paikoitellen koirien kaivamia
kuoppia ja se on ajoittain märkä. Varusteet ovat kunnossa.

Kunnostaminen
Nykyvaatimuksia vastaavaksi
aitaus saadaan paikkaamalla
käyntiporttien alarako, asentamalla käyntiportteihin vastelevy, joka varmistaa käyntiportin aukeamisen vain sisäänpäin sekä tuomalla hiekkakasa
molemmille osastoille. Muuten
koira-aitaus on hyvässä
Salotorpanpuiston koira-aitaus.
kunnossa. Lähimmän asutuksen kohdalle, aitauksen länsireunan ulkopuolelle, tulee harkita isokokoisia
pensaita maisemoimaan aitausta. Paikalle voisi esimerkiksi siirtoistuttaa muualta
rakentamisen alle jääviä isoja pensaita.
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Kotimetsän koira-aitaus, Metsokangas
Suunnitelma
Asemakaavaan merkitty koira-aitaus
(kp) sijaitsee Kotimetsän lähivirkistysalueella (VL) puistoksi merkityllä
alueella (VP). Aitauksen viereen on
merkitty Pirttilän alueen puolelle
ulkoilupolku (up). Kaksiosainen
aitaus jää Metsonkulman ja Pirttilän
alueen väliin. Herralantien päähän on
suunniteltu paikoitusalue, joka on
tarkoitettu myös koirienulkoiluttajien
käyttöön. Maasto on hiekkapohjaista männikköä, joka sijaitsee
ympäröivää maastoa ylempänä. Aita
ja portit rakennetaan nykyisten
laatuvaatimusten mukaisiksi, samoin
kalusteet ja varusteet.

Ilmakuva. Kotimetsän koira-aitauksen
ehdotettu sijainti.
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3.2.7 Maikkulan suuralue
Maikkulan pitkällä ja kapealla suuralueella ei ole koira-aitausta. Alueen asuntokunnista 45 % asuu omakotitalossa ja 30 % kerrostalossa. Muiden alueiden
koira-aitausten kahden kilometrin vaikutuspiirit eivät yllä suuralueen asutuille
osille. Alueella tulee ennusteen mukaan olemaan lähes 1000 koiraa ja asukkaat
ovat toivoneet toistuvasti koira-aitausta alueelle. Yhden koira-aitauksen
vaikutusalueella pystytään kattamaan pitkänomaisen suuralueen tiiviimmin
rakennetut osat.

Naavakuusenpuiston koira-aitaus, Iinatti
Suunnitelma
Ehdotettu koira-aitaus sijaitsee Naavakuusenpuistossa, Naavakuusentien
päässä. Alue on Iinatin asuinalueen, Maikkulan yrityskylän ja Kainuuntien välisessä maastossa. Alikäytävä johtaa Kainuuntien toiselle puolelle Maikkulan
kaupunginosaan. Aita ja portit rakennetaan nykyisten vaatimusten mukaiseksi,
samoin kalusteet ja varusteet. Pysäköintimahdollisuus tulee Naavakuusentien
päähän.

Ilmakuva. Naavakuusenpuiston koira-aitauksen ehdotettu sijainti.
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3.2.8 Tuiran suuralue
Tuiran kerrostalovaltaisella suuralueella (92 % asuntokunnista) on yksi kaksiosainen koira-aitaus Harripuistossa. Suuralueelle jää katvealue Hietasaaren
kohdalle. Alueella on arvioitu olevan 1152 koiraa ja määrän ennustetaan
nousevan 1640 koiraan. Suuralueelle on esitetty asemakaavassa toista koiraaitausta Hietasaaren kaupunginosaan, Toppilansaaren asuinalueen ja Nallikarin
camping-alueen läheisyyteen. Meri-Toppilan koira-aitauksen kahden kilometrin
vaikutuspiiri yltää suuralueen pohjoisosaan. Toppilansalmen ylittävä Möljänsilta
lyhentää matkaa Meri-Toppilan koira-aitaukseen Toppilansaaresta. Alueelle
yltävät Puolivälinkankaan sekä kaikkien keskustan aitausten vaikutuspiirit. Lisäksi
Alppilan ehdotetun koira-aitauksen vaikutuspiiri yltää alueelle.

Harripuiston koira-aitaus, Tuira
Nykytila
Tuiran itäosaan on rakennettu
vuonna 2007 Kiertotien ja Tulliväylän kulmaan 3607 m² kaksiosainen koira-aitaus. Paikka on
ollut perinteisesti Tuiralaisten
käyttämä koirien ulkoilumaasto.
Maapohja on tasaista nurmetettua kenttää, jossa kasvaa
kookkaita mäntyjä. Portin edusta
sekä ajoyhteys ovat murskepintaisia. Aitauksessa on riittävän
korkea hitsattu metalliverkkoaita.
Portit ovat kunnossa, samoin
kalusteet ja varusteet, tosin valaistuksen riittämättömyydestä on
tullut palautetta internetkyselyssä.
Aitauksen ulkopuolelle on istutettu isoja kuusia ja pensaita
Ilmakuva. Harripuiston koira-aitaus.
verhoamaan aitausta. Koiranulkoiluttajat ovat todenneet aitauksen hyväksi. Puiston aiheuttamasta häiriöstä on
tullut valituksia, vaikka se sijaitsee vähintään 50 metrin päässä lähimmästä asutuksesta. Virallista paikoitusta aitauksen yhteydessä ei ole, joten väärinpysäköinnistä on tullut huomautuksia. Huoltoalueelle mahtuu pari autoa.

Kunnostaminen
Aita ja portit korjataan tarpeen
mukaan, samoin kalusteet ja
varusteet. Paikoitusta ei alueelle
voida järjestää.

Harripuiston koira-aitaus.
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Holstinpuiston koira-aitaus, Hietasaari
Suunnitelma
Koira-aitausta on ehdotettu Hietasaaren Holstinpuistoon, Toppilansaarentien läheisyyteen. Alueelta on
hyvät kevyen liikenteen yhteydet
Toppilansaaren puolelle. Kaksiosainen aitaus palvelee myös Nallikari Campingin leirintäalueen
matkailijoita. Alueella on matkapuhelinverkon tukiasema ja siihen
liittyvä laitetila, mutta paikalle sopii
lisäksi kaksiosainen koira-aitaus ja
tarvittavat pysäköintipaikat. Aita ja
portit rakennetaan nykyisten laatuvaatimusten mukaiseksi, samoin
kalusteet ja varusteet.

Ilmakuva. Holstinpuiston koira-aitauksen ehdotettu

sijainti.

45

3.2.9 Puolivälinkankaan suuralue
Puolivälinkankaan suuralueella on yksi koira-aitaus Muurahaispuistossa, jonka
vaikutuspiiri kattaa alueen lähes täydellisesti. Myös Linnanmaan, Tuiran ja Hupisaarten koira-aitausten kahden kilometrin vaikutuspiirit yltävät alueelle. Lisäksi
Alppilaan ehdotetun koira-aitauksen vaikutuspiiri yltää alueelle. Suuralueen
asuntokunnista 64 % asuu kerrostalossa. Koiria Puolivälinkankaalla on noin 800.
Laskennallisen ennusteen mukaan määrä nousee 979 koiraan vuoteen 2030
mennessä.

Muurahaispuiston koira-aitaus,
Puolivälinkangas
Nykytila
Muurahaispuiston kaksiosainen
koira-aitaus on tällä hetkellä Oulun
suurin, 10600 m², ja se on rakennettu alun perin avoimelle pellolle.
Aitauksiin on muotoiltu kummut,
joita peittää nurmi ja hiekka.
Kummuille on tuotu isoja kiviä ja
istutettu muutamia puita. Aidanvieri
on mursketta. Kalusteet ja varusteet
ovat kunnossa. Aitauksen yhteydessä on erilliset paikoitusalueet
pienten ja suurten koirien käyntiporttien kohdalla.

Kunnostaminen
Aitaus on peruskorjattu vuonna
2013. Seuraava arvioitu toimenpidevuosi on 2039, jolloin varusteet,
kalusteet ja aitauksen rakenteet
kunnostetaan ja uusitaan.

Ilmakuva. Muurahaispuiston koira-aitaus.
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3.2.10 Koskelan suuralue
Koskelan kerrostalovaltaisella suuralueella (72 % asuntokunnista) on yksi koiraaitaus Meri-Toppilassa. Suuralueelle ei jää katvealueita. Alueella on noin 1190
koiraa ja määrän ennustetaan nousevan 1674 koiraan vuoteen 2030 mennessä.
Suuralueelle on ehdotettu toista koira-aitausta Alppilan kaupunginosaan.
Tuiran, Rajakylän ja Linnanmaan koira-aitausten kahden kilometrin vaikutuspiirit
yltävät Koskelan suuralueelle. Lisäksi Hietasaareen ehdotetun koira-aitauksen
vaikutuspiiri tulee yltämään alueelle.

Meri-Toppilan koira-aitaus, Toppila
Nykytila
Alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa. Asemakaavaehdotuksessa nykyisen
koira-aitauksen paikka on osoitettu merkinnällä kp, ohjeellinen koirien ulkoilutusalueeksi varattu alueen osa. Koira-aitaus on yksiosainen ja pinta-alaltaan
2060 m². Aitaus on loivassa rinteessä, nurmipintainen ja sen itäreunalla kasvaa
metsikkö. Lähin paikoitusalue on
reilun 300 metrin päässä, lähellä
Paalikatua. Puiston itäosan pääreiteillä on valaistus, mutta koiraaitauksesta ja sen lähiympäristöstä
valaistus puuttuu. Aita on 120 cm
korkea ja huoltoportin salpa on
huono. Varusteet ja kalusteet ovat
puutteelliset. Aitauksen puutteista
Meri-Toppilan koira-aitaus.
on tullut palautetta myös
internetkyselyssä.

Kunnostaminen
Aitausta pyritään suurentamaan joko nykyisellä paikalla tai rakentamalla toinen
osasto puistopolun toiselle puolelle. Aita ja portit kunnostetaan nykyisten laatuvaatimusten mukaisiksi, samoin kalusteet ja varusteet. Valaistusta jatketaan
aitaukselle asti. Olevien puiden puuttumisen vuoksi alueelle sijoitetaan pystypaaluja. Aitauksen kasvillisuutta voidaan täydentää.

Ilmakuva. Meri-Toppilan koira-aitaus.
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Lehmiojanpuiston koira-aitaus, Alppila
Suunnitelma
Asemakaavassa uuden aitauksen
paikka on merkitty puistoksi (VP).
Puisto on kuin saari liikenneväylien ympäröimänä. Alueella
kasvaa kookasta puustoa ja
paikoitusalueen voi järjestää
paikalle, jossa on jo aiemmin
sijainnut parkkipaikka. Aita ja
portit rakennetaan uusien laatuvaatimusten mukaisiksi, samoin
kalusteet ja varusteet. Puita ja
pensaita lisätään aitauksen
ulkopuolelle.

Ilmakuva. Lehmiojanpuiston koira-aitauksen ehdotettu

sijainti.
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3.2.11 Pateniemen suuralue
Pateniemen suuralueella on kaksi koira-aitausta; Niittyvillanpuistossa ja Heikkeliininpuistossa. Koiria puistoa kohden on 547 ja luvun arvioidaan nousevan
570:een vuoteen 2030 mennessä. Suuralueelle ei jää katvealueita. Ritaharjuun
ehdotetun koira-aitauksen vaikutuspiiri yltää alueelle. Pateniemen suuralueen
asuntokunnista 49 % asuu omakotitalossa ja 25 % kerrostalossa.

Niittyvillanpuiston koira-aitaus, Rajakylä
Nykytila
Yksiosainen aitaus 2210 m² sijaitsee
teollisuus- ja varastorakennusten ja
toimitilarakennusten korttelialueiden
välissä Ratamotien varressa. Niittyvillanpuiston koira-aitaus on alun perin
kaupungin avustamana ja asukkaiden
talkootyönä rakentama. Aita on 120 cm
korkea ja porttien salvat ovat ehyet,
mutta käyntiportti avautuu molempiin
suuntiin. Alueella kasvaa mäntymetsää
Niittyvillanpuiston koira-aitaus.
ja maapohja on varsin kostea.
Aitauksen porttien edustalle mahtuu pysäköimään pari autoa. Varusteiltaan
aitaus on tyydyttävässä kunnossa, mutta valaistus ei ole riittävä. Niittyvillanpuiston koira-aitauksen puutteista on tullut paljon palautetta internetkyselyssä.

Kunnostaminen
Aitauksen kokoa ei voi kasvattaa ja sen vuoksi sitä ei voi osastoida. Aita, portit,
valaistus ja varusteet uusitaan nykyisten laatuvaatimusten mukaisiksi. Puustolle
tehdään kuntokartoitus ja tarvittaessa sitä harvennetaan metsäinen yleisilme
säilyttäen. Vaatimaton
polkuverkosto parantaisi aitauksen käytettävyyttä.

Ilmakuva. Niittyvillanpuiston koira-aitaus.
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Heikkeliininpuiston koira-aitaus, Herukka
Nykytila
Vuonna 2008 valmistunut koira-aitaus
on kaksiosainen ja pinta-alaltaan 3370
m². Koira-aitaus sijoittuu Heikkeliininpuistoon, jonne johtaa uusi huoltotie
Sipolankujan päästä, missä on myös
muutama parkkipaikka. Alue on osin
entistä peltoa ja osin metsää. Aita on
nykyisten laatuvaatimusten mukaisesti
190 cm korkea. Alun perin varsin
kosteassa maapohjassa on käytetty
erilaisia pintamateriaaleja muun muassa
puunkuorikatetta. Aidan vieressä kulkee
vaatimaton murskepintainen käytäväverkosto. Portti avautuu väärään
suuntaan ulos päin aitauksesta. Muut
kalusteet ja varusteet ovat kunnossa.
Ilmakuva. Heikkeliininpuiston koira-aitaus.

Kunnostaminen

Heikkeliininpuistossa ei ole merkittäviä korjaustarpeita. Käyntiportti uusitaan,
jotta portti avautuu vain sisäänpäin. Varusteet, kalusteet ja aitauksen rakenteet
kunnostetaan ja uusitaan. Puustolle tehdään kuntokartoitus ja tarvittaessa sitä
harvennetaan.

Heikkeliininpuiston koira-aitaus.
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3.2.12 Kaijonharjun suuralue
Kaijonharjun suuralueella on kaksi koira-aitausta, Viklapuistossa ja Huusarinpuistossa. Ritaharjuun ehdotettu koira-aitaus on merkitty asemakaavaan. Rajakylän koira-aitauksen kahden kilometrin vaikutuspiiri yltää Kaijonharjun suuralueen länsiosaan. Alueella on arvioitu olevan 1431 koiraa ja määrän on arvioitu
nousevan 1647 koiraan. Suuralueen asuntokunnista 29 % asuu omakotitalossa
ja 46 % kerrostalossa.

Viklapuiston koira-aitaus, Kuivasjärvi
Nykytila
Vuonna 2004 valmistunut koira-aitaus
on yksiosainen ja pintaalaltaan 1720 m².
Aitaus sijaitsee Kalikkatien päässä, jossa
on levennys, johon sopii pari autoa
pysäköimään. Levennykseltä on noin 75
metrin matka aitaukselle. Aitauksen
kohdalla on sijainnut aikaisemmin avoin
kenttä. Portin edusta sekä koko aitaus
ovat murskepintaisia. Yksittäisiä puita
Viklapuiston koira-aitaus.
on jätetty alueelle, mutta ne ovat
kärsineet maanpinnan tason nostosta. Aita on 187 cm korkea ja ehjä. Portit ovat
huonokuntoisia. Kalusteet ja varusteet ovat kunnossa.

Kunnostaminen
Aitausta ei voi jakaa, ellei sen kokoa kasvateta. Käyntiportti uusitaan ja sen alle
kasataan mursketta, jotta pienet koirat eivät pääse sen ali. Muuten aitaus on
hyvässä kunnossa.

Ilmakuva. Viklapuiston koira-aitaus.
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Huusarinpuiston koira-aitaus, Linnanmaa
Nykytila
Vuonna 2011 valmistunut
koira-aitaus on kaksiosainen ja
pinta-alaltaan 4900 m². Koiraaitaus sijoittuu Linnanmaan
liikuntahallin eteläpuolelle
mäntymetsään. Paikoitusalue
sijaitsee liikuntahallin yhteydessä ja sieltä on aitaukselle
matkaa n. 150 metriä. Aita on
nykyisten laatuvaatimusten
mukaisesti 190 cm korkea.
Aidan vieressä kulkee vaatiHuusarinpuiston koira-aitaus.
maton murskepintainen käytäväverkosto. Kalusteet ja varusteet
ovat kunnossa.

Kunnostaminen
2011 valmistuneena koira-aitauksena Huusarinpuistossa ei ole merkittäviä
korjaustarpeita. Varusteet, kalusteet ja aitauksen rakenteet kunnostetaan ja
uusitaan. Puustolle tehdään kuntokartoitus ja tarvittaessa sitä harvennetaan
metsäinen yleisilme säilyttäen.

Ilmakuva. Huusarinpuiston koira-aitaus.

56

Varpupuiston koira-aitaus, Ritaharju
Suunnitelma
Asemakaavaan merkitty koira-aitaus (kp) sijaitsee Varpupuistossa (VP) Ritaväylän itäpuolella. Riistatien päähän on suunniteltu paikoitusalue, joka on
tarkoitettu myös koiranulkoiluttajien käyttöön. Maasto on hiekkapohjaista
männikköä. Kaksiosaisen aitauksen aita ja portit tullaan rakentamaan nykyisten
laatuvaatimusten mukaisiksi, samoin kalusteet ja varusteet.

Ilmakuva. Varpupuiston koira-aitauksen ehdotettu sijainti.
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3.2.13 Myllyojan suuralue
Myllyojan suuralueella on yksi koira-aitaus Kynsilehdossa. Toista koira-aitausta
on esitetty Hiukkavaaran kaupunginosaan. Myllyojan suuralueen länsiosaan
yltävät Intiön, keskustan, Tuiran ja Puolivälinkankaan koira-aitausten kahden
kilometrin vaikutuspiirit. Alueella on arvioitu olevan 966 koiraa ja laskennallinen
ennuste on 1040 koiraa. Suuralueen asuntokunnista 33 % asuu omakotitalossa
ja 40 % kerrostalossa.

Sienipuiston koira-aitaus, Kynsilehto
Nykytila
Vuonna 2009 valmistunut koiraaitaus on kaksiosainen ja pintaalaltaan 3000 m². Koira-aitaus
sijoittuu Lehtorouskuntien ja
Kulmatien välisen Kynsilehdonpolun varteen. Huoltotie on
Lehtorouskuntien päässä, jossa
on myös viisi parkkipaikkaa.
Maasto on hiekkapohjaista, osin
metsittynyttä peltoa. Aita on
nykyisten laatuvaatimusten
mukaisesti 190 cm korkea. Aidan
vieressä kulkee vaatimaton
murskepintainen käytäväverkosto. Kalusteet ja varusteet
ovat kunnossa.

Ilmakuva. Sienipuiston koira-aitaus.

Kunnostaminen
2009 valmistuneessa Sienipuiston koira-aitauksessa ei ole
merkittäviä korjaustarpeita.
Varusteet, kalusteet ja aitauksen
rakenteet kunnostetaan ja
uusitaan. Puustolle tehdään
kuntokartoitus ja tarvittaessa sitä
harvennetaan.
Sienipuiston koira-aitaus.
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3.2.14 Sanginsuun suuralue
Sanginsuu on asukasluvultaan pienin suuralue. Pääasuntotyyppinä alueella on
omakotitalo (86 %). Alueelle ei ole suunniteltu koira-aitausta, koska koirien
määrä jää ennusteidenkin mukaan alle 150 koiran. Ehdotetun Hiukkavaaran
koira-aitauksen kahden kilometrin vaikutuspiiri yltää alueen pohjoisosiin.

3.2.15 Korvensuoran suuralue
Tällä suuralueella ei ole koira-aitausta. Kynsilehdon Sienipuiston 2 kilometrin
vaikutuspiiri yltää Korvensuoran lounaisosiin. Suuralueen muodon vuoksi
alueelle ei saada täyttä peittoa, mutta toisaalta koirien määrä (noin 531 ja
ennuste 760) ei edellytä useampaa aitausta alueelle. Myös Hiukkavaaraan toteutettavan aitauksen vaikutuspiiri tulee mahdollisesti yltämään alueelle. Korvensuoran suuralueen asuntokunnista 50 % asuu omakotitalossa.

Tapsipuiston koira-aitaus, Ruskonselkä
Suunnitelma
Asemakaavassa uuden aitauksen alue on puistoa (vp). Alue on metsäinen ja
Piuhatien puoleisella puiston sivulla on paikoin varsin leveä avo-oja. Kaksiosainen aitaus sijoittuu Ruskon teollisuusalueelle, jonne on kevyen liikenteen
reittejä pitkin hyvät yhteydet Korvensuoran kaupunginosan alueelta, eikä
asutusta ole lähistöllä. Huoltoalue tulee sijoittumaan Konetien viereen, jonne
tulee myös pysäköintipaikka koiranulkoiluttajien käyttöön. Lisäksi rakennetaan
aitauksen ja avo-ojan väliin polku Kuusamontien liittymässä oleville kevyen
liikenteen väylille. Aita ja portit rakennetaan uusien laatuvaatimusten mukaisiksi,
samoin kalusteet ja varusteet.

Ilmakuva. Tapsipuiston koira-aitauksen ehdotettu sijainti.
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3.2.16 Ylikiiminki
Ylikiimingin omakotitalovaltaisella suuralueella (81 % asuntokunnista) ei ole
koira-aitausta. Olevien koira-aitausten kahden kilometrin vaikutuspiirit eivät yllä
suuralueen asutuille osille. Suuralueen koirien lukumäärä jää ennusteenkin
mukaan alle 400:aan, joten alueelle ei rakenneta koira-aitausta.

3.2.17 Hiukkavaaran suuralue
Hiukkavaaran suuralueella on arvioitu olevan 115 koiraa, mutta määrän on
ennustettu nousevan 1072 koiraan vuoteen 2030 mennessä.

Suunnitelma
Alueella on kaavarunkotasoinen maankäytön suunnitelma ja asemakaavan laatiminen alueelle on käynnissä vaiheittain. Koira-aitauksen sijainti tullaan osoittamaan Hiukkavaaran keskuksen asemakaavassa. Aita ja portit tullaan rakentamaan uusien laatuvaatimusten mukaisiksi, samoin kalusteet ja varusteet.

Hiukkavaaran kaavarunko ilmakuvalla. Koira-aitauksen ehdotettu sijainti.
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3.2.18 Haukiputaan suuralue
Haukiputaan omakotitalovaltaisella suuralueella (63 % asuntokunnista) ei ole
koira-aitausta, eivätkä olevien koira-aitausten kahden kilometrin vaikutuspiirit
yllä alueelle. Koiria suuralueella on yli 1000 ja asukkaat ovat toivoneet koiraaitausta alueelle. Laskennallisen ennusteen mukaan vuonna 2030 alueella tulisi
olemaan 1319 koiraa. Aitausta on esitetty lähelle Haukiputaan keskusta, suuralueen kerrostalovaltaisimpaan osaan.

Haapajärven koira-aitaus, Haukipudas
Suunnitelma
Uuden koira-aitauksen alustava paikka on Länsikehän varressa Haapajärven
länsipuolella. Pysäköinnissä voidaan hyödyntää hiihtoreitin pysäköintialuetta.
Asemakaavassa alue on merkitty puistoksi (VP). Aita ja portit rakennetaan
uusien laatuvaatimusten mukaisiksi, samoin kalusteet ja varusteet.

Ilmakuva. Haapajärven koira-aitauksen ehdotettu sijainti.
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3.2.19 Kellon suuralue
Kellon suuralueella ei ole koira-aitausta. Herukan Heikkeliininpuiston koiraaitauksen kahden kilometrin vaikutuspiiri yltää Holstinmäen alueelle. Suuralueen koirien lukumäärä on noin 460 koiraa ja ennustekin jää 522 koiraan.
Alueelle ei ole suunnitteilla koira-aitausta koirien vähäisen määrän ja omakotitalovaltaisuuden (79 %) vuoksi. Haukiputaan toteutettavan aitauksen
kahden kilometrin vaikutuspiiri yltää Pohjois-Kelloon.

3.2.20 Kiimingin suuralue
Kiimingin suuralueella ei ole koira-aitausta, eivätkä olevien koira-aitausten
kahden kilometrin vaikutuspiirit yllä alueelle. Asuntokunnista 71 % asuu omakotitalossa. Alueella on arvioitu olevan 539 koiraa ja määrän ennustetaan
nousevan 774 koiraan. Suuralueelle toteutetaan koira-aitaus tulevalle Hietaahon asutusalueelle.

Hieta-ahon koira-aitaus, Kiiminki
Suunnitelma
Alueen suunnittelu on kaavarunkovaiheessa ja koira-aitaus otetaan huomioon
asemakaavassa. Suuralueelle ei saada täyttä peittoa, joten pysäköintialue on
ehdottoman tärkeä koira-aitauksen yhteydessä. Aita ja portit rakennetaan
uusien laatuvaatimusten mukaisiksi, samoin kalusteet ja varusteet.

Ilmakuva. Hieta-ahon koira-aitauksen sijainti tarkentuu alueen asemakaavoituksen myötä.
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3.2.21 Jäälin suuralue
Jäälin omakotitalovaltaisella suuralueella (asuntokunnista 59 %) ei ole koiraaitausta, eivätkä muiden koira-aitausten kahden kilometrin vaikutuspiirit yllä
alueelle. Suuralueen koirien lukumäärä on alle 400 ja ennuste jää alle 500
koiran. Alueelle ei ole suunnitteilla koira-aitausta. Hieta-ahon koira-aitaus
Kiimigissä tulee olemaan Jäälin lähin aitaus. Heikinharjun kenttä, jossa voi
kouluttaa koiria, sijaitsee 6 km päässä.

3.2.22 Oulunsalon suuralue
Oulunsalon suuralueen asuntokunnista 60 % asuu omakotitalossa. Koiria on
arvioitu olevan 704 ja määrän ennustetaan nousevan 886 koiraan.

Pellonpään koira-aitaus, Oulunsalo
Nykytila
Oulunsalon koira-aitaus on yksiosainen ja pinta-alaltaan 2850 m².
Koira-aitaus sijoittuu Pellonpääntien länsipäähän ja on maastoltaan
avointa peltoa. Aitaus on huonokuntoinen, mistä on tullut paljon
palautetta internetkyselyssä, eikä se
sijaitse asemakaava-alueella. Lisäksi
aitaus on mahdollisen täydennysrakentamisalueen keskellä, minkä
vuoksi aitauksen siirto on perusteltua.

Oulunsalon koira-aitaus.

Suunnitelma
Koira-aitaus siirretään Oulunsalon urheilupuistoon, jalkapallokentän pohjoispuoliselle alueelle. Asemakaavassa alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU). Aitauksesta tehdään kaksiosainen ja aita ja portit rakennetaan uusien laatuvaatimusten mukaisiksi, samoin kalusteet ja varusteet.
Pysäköintialue on urheilupuistossa.

Ilmakuva. Oulunsalon koira-aitauksen ehdotettu sijainti (vas.) ja nykyinen sijainti.
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3.2.23 Yli-Iin suuralue
Yli-Iin suuralueen pääasuntotyyppinä on omakotitalo (88 %). Alueelle ei ole
suunniteltu koira-aitausta, koska koirien määrä jää ennusteidenkin mukaan vain
noin 200 koiraan.
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LIITTEET
LIITE 1. KOIRIEN PITOA SÄÄTELEVÄT LAIT
Eläinsuojelulaki 4.4.1996/247
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla
kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta.
Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Eläinsuojeluasetus 7.6.1996/396
1 luku
Eläinten pitopaikka
1§
Yleiset vaatimukset
Eläimen pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että se on eläimelle turvallinen ja että pitopaikan
palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat mahdollisimman vähäisiä. Pitopaikassa tulee voida ylläpitää puhtautta ja hyvää hygieniaa ja siellä olevat eläimet
on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta.
Pitopaikka ei saa vahingoittaa eläintä eikä vaarantaa sen terveyttä. Pitopaikan
tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä
ja kosteutta vastaan.
Pitopaikan tulee olla kunkin eläinlajin erityistarpeet huomioon ottaen riittävän
tilava. Eläimen on voitava pitopaikassaan seistä ja levätä luonnollisessa asennossa sekä liikkua.
Eläimen tulee voida pitopaikassaan nousta makuulta luonnollisella tavalla.
Samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua
yhtäaikaa makuulle.
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3 luku
Eläinten hoito
8§
Terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen
Hoidossa olevan eläimen terveydestä ja yleisestä hyvinvoinnista sekä eläimen
puhtaudesta ja sen tarvitsemasta muusta kehonhoidosta on huolehdittava.

Rikoslaki 19.12.1889/39
15 § (24.5.2002/400)
Eläimen vartioimatta jättäminen
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää asianmukaisesti vartioimatta ihmisille vaarallisen eläimen, josta hän on vastuussa, on tuomittava
eläimen vartioimatta jättämisestä sakkoon.
Tuomioistuin voi määrätä eläimen tapettavaksi, jos se on eläimen vaarallisuuden
vuoksi perusteltua.

Metsästyslaki 28.6.1993/615
8 luku
Koiran pitäminen
51 §
Koiran kiinnipitovelvollisuus
Maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään ulkona oleva koira on pidettävä
kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä.
Edellä 1 momentissa sanottu ei kuitenkaan koske:
1) alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa taikka koiran
pitämiseen varatulla aidatulla alueella olevaa koiraa;
2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa;
3) paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä taikka muussa sen laatuisessa
palvelutehtävässä olevaa koiraa;
4) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävässä
olevaa koiraa; eikä
5) koiraa, jota koulutetaan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tehtävään.
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta
kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen. Kiellosta saadaan poiketa myös,
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kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä
niiden lisääntymisaikana häiritsemättä.
53 §
Koiran pitäminen toisen alueella
Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti
toisen alueella.

Järjestyslaki 27.6.2003/612
4 luku
Eläimet
14 §
Koirakuri
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan
on:
1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä;
2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai
muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten
leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön
kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua;
(19.12.2003/1195)
3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella
taajamassa.
Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei koske virantoimituksessa käytettävää valtion omistamaa koiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa,
palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa, liikuntavammaisen avustajakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.
Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei koske suljettua pihaa, koirien harjoituspaikkaa eikä erityisesti osoitettua aidattua jaloittelualuetta. Koiran tulee
kuitenkin näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.
Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee myös kissaa. Mitä 1 momentin
1 ja 2 kohdassa säädetään, koskee myös hevosta sekä soveltuvin osin muuta
koti- tai lemmikkieläintä.
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Jätelaki 3.12.1993/1072
4 luku
Roskaantuminen (4.2.2000/91)
19 §
Roskaamiskielto
Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta,
ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai
haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

Eläinlääkintähuoltolaki 16.10.2009/765
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Tavoite
Tämän lain tarkoituksena on varmistaa kuntien järjestämien eläinlääkäripalveluiden saatavuus ja laatu sekä muiden eläinlääkäripalveluiden valvonta. Lisäksi
lain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinten
terveyden ja hyvinvoinnin valvonta.

Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763
6 luku
Jätteet ja jätevedet
24 §
Kuolleet eläimet
Kunnan on osoitettava kuolleiden eläinten hautaamiseen ja hävittämiseen
sellainen paikka tai tapa, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. hautaamisessa ja
hävittämisessä on eläintautien vastustamiseksi noudatettava, mitä eläintautilaissa (55/80) säädetään.
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Laki koiraverosta 29.6.1979/590
1 luku
Verovelvollisuus ja veron määrä
1§
Koirasta on sen mukaan kuin tässä laissa säädetään suoritettava vuosittain
koiraveroa sille kunnalle, jonka alueella koiraa edellisen kalenterivuoden (verovuoden) päättyessä on pysyvästi pidetty.
Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnassa ei ole suoritettava koiraveroa.
Kunnanvaltuusto voi tällöin myös päättää, että koiranomistaja ei ole velvollinen
tekemään lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia ja ettei koirasta ole kirjoitettava 7 §:ssä tarkoitettua valvontalippua. (22.2.1991/357)
3 § (26.10.2001/913)
Koiravero on enintään 50 euroa, sen mukaan kuin kunnanvaltuusto päättää.

Muita koiria koskevia lakikohtia voi hakea ajantasaisen lainsäädännön internetsivuilta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ hakusanalla koira.
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LIITE 2. KOIRA KUNTALAISENA –OPPAAN
MALLIESIMERKKI KOIRA-AITAUKSEN
SÄÄNNÖISTÄ
o

Pidä koirasi vapaana, sillä tämä on ainoa paikka jossa koirallasi on oikeus
temmeltää vapaana.

o

Älä tuo koirapuistoon rokottamatonta koiraa, kiimaista narttua tai
sairasta koiraa (ripuli, kennelyskä tms. tarttuat taudit vaativat kahden
viikon varoajan).

o

Älä heittele keppejä, kiviä tai lumipalloja, äläkä tuo puistoon omia leluja
– näin aiheutat vain tappeluita koirien välille!

o

Sinä vastaat vaatteistasi, koirapuistossa voivat tervehdykset ja leikit liata
myös sinun vaatteesi.

o

Jokainen vastaa omasta koirastaan ja sen tekemisistä; koiran aiheuttamat
aineelliset vahingot ja puremiset ovat aina omistajan vastuulla!

o

Muistathan, että aina ensin tervehtivät omistajat ja vasta sitten koirat.
Selvitä siis etukäteen, että koirasi soveltuu puistossa jo olevaan laumaan.
Koirapuistolaumaan kuuluvat vain sosiaaliset ja leikkisät koirat.

o

Lain mukaan oikeus vapaana ulkoilemiseen on myös epäsosiaalisemmilla
koirilla, jotka voivat ulkoilla puistossa silloin, kun siellä ei ole muita.
Toisille koirille vihainen koira kuitenkin aina väistää muiden tieltä.
Sosiaalisen koiran omistajakin voi olla joustava ja antaa hieman vapaana
kirmaamisaikaa vähemän sosiaalisille koirille.

o

Älä anna koirasi ryntäillä aitaa tai porttia vasten ja huolehdi, että muiden
puistoon tuleminen onnistuu ilman, että koirasi on liian tungetteleva.

o

Pensaiden, puiden ja puiston varusteiden vaurioittaminen on
luonnollisesti kielletty. Jos koirasi kaivaa kuopan, niin sinä peität sen.
Puiston on tarkoitus jäljiltäsi jäädä vähintään yhtä hyvään kuntoon kuin
se oli sinne tullessasi.

o

Jokaisen puiston käyttäjän velvollisuus on kerätä koiransa jätökset roskaastiaan! Jos puiston lähistöllä on asutusta, huolehdi ettei koirasi
haukunnallaan häiritse ihmisten yörauhaa (kello 22-07).
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