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Tämän esitteen avulla

Hei oululainen koiranomistaja. Tässä sinulle
pieni tietopaketti Oulun kaupungin tarjoamista
palveluista sinulle ja koirallesi. Tämän esitteen
avulla toivomme sinun löytävän vastauksia
lemmikinpitoa koskeviin kysymyksiin ja vinkkejä
yhteiseen puuhasteluun arjessa.
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Hienosti hihnassa
Koira on lain mukaan pidettävä taajamassa aina kytkettynä. Hihnassa kulkeva koira on paremmin omistajansa hallinnassa. Koirien on myös tärkeä oppia
kulkemaan hihnassa kuuliaisesti, omistajansa neuvoja totellen. Vilkkailla kaduilla
esimerkiksi pyöräilijöiden, rullaluistelijoiden ja muiden eläinten ohittamisen tulisi
sujua rauhallisesti.
Koiranomistajan on pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, toriaikana torille tai urheilukentälle. Talvella koiraa ei
saa ulkoiluttaa yleisillä hiihtoladuilla. Koirille ja niiden omistajille on kuitenkin olemassa omia, erikseen merkittyjä, koirahiihtäjille tarkoitettuja latuja. Kuivasjärvellä,
Auran majan läheisyydessä on 4,8 kilometrin mittainen valaistu koiralatu, jossa voi
hiihtää koirien kanssa. Kuntoradalla hyvin käyttäytyvää koiraa voi kuljettaa lumettomana aikana kytkettynä, mikäli se ei ole erikseen kiellettyä.
Metsästyslain määrittelemä koirien kiinnipitoaika on taajamien ulkopuolella
1.3.–19.8. Koira on tuolloin pidettävä kytkettynä tai niin, että se on välittömästi
kytkettävissä. Ilman maanomistajan tai metsäoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa
pitää muulloinkaan vapaana.
Taajamassa koiraa saa pitää vapaana ainoastaan koira-aitauksissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla. Koiran on kuitenkin oltava tällöin omistajansa valvonnassa.
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Pidetään ympäristö siistinä
Asuin- ja ulkoiluympäristön siistinä pitämiseksi koiran omistajan tulee huolehtia koiran jätösten pois keräämisestä. Yleisen viihtyvyyden vuoksi koirien ei tulisi
myöskään merkitä esimerkiksi talojen seinustoja, portinpieliä, autojen renkaita tai
patsaita.
Jätöksille tarkoitetut astiat on merkitty koiran kuvalla ja niitä on lähes kaikissa
kaupunginosissa. Astioita on sijoitettu muun muassa kevyen liikenteen väylien
yhtymäkohtiin ja puistoihin.
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Koirankakkaroskis on pientalon tarralla varustettu ulkoroskis, johon roskiksen
omistaja on antanut ohikulkeville koiranulkoiluttajille luvan pudottaa koirankakkapussiin noukitut jätökset. Ohjeet maksuttoman Koirankakkaroskis-tarran tilaamiseen löydät osoitteesta: www.koirankakkaroskis.fi/
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Mukana matkalla
Omistajan on huolehdittava aina koiran hyvinvoinnista sekä muiden kanssamatkustajien viihtyvyydestä matkan aikana.

Henkilöautossa koira voi matkustaa koirien turvavöissä, kuljetuslaatikossa tai
verkolla erotetussa auton takaosassa. Varusteita voi ostaa hyvin varustetuista
eläinkaupoista. Koiraa ei tule jättää autoon yksin pitkäksi aikaa ja sen hyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota. Erityisesti kesällä koiran jättäminen autoon voi olla
vaarallista, sillä auton lämpötila nousee nopeasti koiralle liian kuumaksi. Varjo,
juomavesi ja riittävä ilmastointi helpottavat kuumalla koiran oloa.

Paikallisliikenteen busseissa saa kuljettaa maksutta pieniä koiria, joita voi pitää
sylissä koko matkan ajan. Isommista koirista peritään alin kertamaksu.

Pitkänlinjan busseissa koiran tulee matkustaa saattajan kanssa, jolloin se on
tämän vastuulla. Koirat sijoitetaan niin, että niiden aiheuttama haitta on mahdollisimman vähäinen kanssamatkustajille. Koirien tulee olla busseissa kytkettyinä,
eikä niitä saa sijoittaa istuimille.
Bussissa jo olevalla allergisella henkilöllä on oikeus pyytää valita istumapaikkansa
tai tarvittaessa jopa pyytää koiran pääsyn estämistä kulkuneuvoon. Poikkeuksen
tässä kuitenkin tekevät opas- ja avustajakoirat, joiden matkustamista kanssamatkustajat eivät voi estää.
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Bussiyritys voi periä koirasta maksun. Maksuihin kannattaa tutustua ennakkoon
esimerkiksi bussiyrityksen nettisivuilla.

Junissa on paikkoja myös koirille. Koira matkustaa aina saattajan kanssa.
Lemmikkipaikat löytyvät koiratunnuksen avulla. Samalla osastolla voi matkustaa
myös muita eläimiä, jolloin on hyvä kiinnittää huomiota koiran rauhalliseen ja
ystävälliseen käyttäytymiseen. Junassa matkustavan koiran tulee olla sisäsiisti ja
rokotettu. Lemmikille kannattaa ottaa mukaan juomakuppi ja raikasta vettä. Koirat
matkustavat junassa pääsääntöisesti lattialla, jolloin sille on hyvä varata mukaan
makuualustaksi esimerkiksi peitto.

Lentokoneissa koirien matkustamista koskevat ohjeet ja maksut vaihtelevat
yhtiön mukaan. Koiran kanssa matkustaessa asiasta täytyy mainita jo varausta
tehtäessä.
Osalle lennoista pienen koiran voi ottaa mukaan matkustamoon kuljetuslaatikossa
tai -laukussa. Yli 8 kg kuljetuslaatikkoineen painavat eläimet matkustavat pääsääntöisesti ruumassa. Kuljetuslaatikon on täytettävä IATA:n eläinkuljetusohjeessa
(Live Animal Regulations) määritetyt vaatimukset. Vanhojen ja sairaiden koirien
kohdalla kannattaa ennen matkaa keskustella lemmikin eläinlääkärin kanssa.

Laivoissa koiria koskevat ohjeet ovat yhtiökohtaisia. Näin ollen koiran kanssa
matkustaminen on varmistettava laivayhtiöltä, koska joillekin laivoille koiria ei
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oteta lainkaan. Laivoilla koiran kanssa matkustetaan lemmikkejä varten varatuissa
hyteissä. Erikoishyttejä on rajoitetusti, joten varaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin.
Hytit ovat samanhintaisia kuin vastaavat tavalliset hytit, mutta koirasta peritään
yleensä lisämaksu. Lisätietoja asiasta saa laivayhtiöistä.

Matkustaminen EU-maasta toiseen
Matkustettaessa EU-maasta toiseen on kaikilla koirilla oltava EU:n lemmikkipassi.
Passin ja lisätietoa lemmikin kanssa matkustamisesta saa eläinlääkäriltä. Passissa on oltava tiedot voimassa olevasta raivotautirokotuksesta. Eläin on myös
tunnistusmerkittävä sähköisellä mikrosirulla.
Jotkut maat edellyttävät lisäksi näyttöä rokotuksen tehosta sekä lääkitystä punkkeja ja ekinokokkoosia aiheuttavaa heisimatoa vastaan.
Lähteet: www.liikenneturva.fi, www.koskilinjat.fi, www.matkahuolto.fi, www.vr.fi, www.finnair.fi,
www.evira.fi, http://europa.eu/travel/index_fi.htm
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Koira-aitaukset
Koira-aitaukset ovat paikkoja, joissa koirat voivat liikkua vapaana, juosta, leikkiä
sekä tutustua uusiin koiraystäviin.
Oulussa on 15 koira-aitausta eri puolilla kaupunkia. Joissakin koira-aitauksissa on
erilliset aitaukset pienille ja isoille koirille. Koira-aitauksien ilmoitustaululta löydät
puiston järjestyssäännöt, joita on syytä noudattaa yhteisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi.
Lisää tietoa Oulun koira-aitauksista ja kartan aitausten sijainnista löydät osoitteesta: www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/koira-aitaukset
1.

Herukka; Heikkeliininpuisto

9. Mäntylä; Mäntylänpuisto

2. Intiö; Intiönpuisto

10. Nokela; Kiskopuisto

3. Kaakkuri; Salotorpanpuisto

11. Oulunsalo; Pellonpään koira-aitaus

4. Keskusta; Hollihaka

12. Puolivälinkangas; Muurahaispuisto

5. Keskusta; Hupisaaret

13. Rajakylä; Niittyvillanpuisto

6. Kuivasjärvi; Viklapuisto

14. Toppila; Toppilan rantapuisto

7.

Kynsilehto; Sienipuisto

15. Tuira; Harripuisto

8. Linnanmaa; Husaarinpuisto
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Koira-aitauksen säännöt
1.

Vastaat aina omasta koirastasi ja sen aiheuttamista aineellisista tai muista vahingoista, myös puremisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

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.

8. Säilytä alue siistinä, kerää koirasi jätökset sekä muut roskat pois.
9. Huolehdi, ettei koirasi haukunta häiritse yörauhaa klo 22– 07.
10. Pidä portit aina suljettuina.
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Suojele koira-aitauksen kasvillisuutta sekä rakenteita ja täytä koirasi kaivamat
kuopat.
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6. Vastaat itse vaatteistasi, koirien tervehdykset ja leikit voivat liata vaatteesi.
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5. Koirien omien lelujen tuonti aitaukseen ja lelujen, keppien, lumipallojen sekä kaiken muunkin heittely aitauksessa on kielletty.

Valo

Koira karkuteillä
Omistajan nimi, osoite ja puhelinnumero koiran kaulapannassa, mikrosiru tai
tatuointi koiran korvassa helpottavat koiran palauttamista takaisin omistajalleen.
Oulun Eläinkoti ottaa haltuunsa irrallaan liikkuvat koirat. Löytöeläimiä säilytetään
vähintään eläinsuojelulain vaatimat 15 vuorokautta, minkä jälkeen eläin voidaan
luovuttaa uudelle omistajalle. Kadonnutta koiraa voi tiedustella Oulun Eläinkodista, 044 069 0371, info@oulunelainkoti.fi tai Oulun poliisilaitokselta 071 876 0211.
Etsijäkoiraliiton neuvontapuhelimen päivystäjät neuvovat katoamistapauksissa ja
antavat ohjeita, miten kadonneen koiran kanssa kannattaa toimia. Neuvontapuhelimen numero on 040 724 8614 ja tietoa liitosta löydät osoitteesta: www.etsijakoiraliitto.fi.

Ohjeita lemmikin karkaamistapauksessa
Pysyttele karkaamispaikan tuntumassa ja hälytä kännykällä etsintäapua. Joskus
koira saattaa juosta kotiin, mutta todennäköisemmin se palaa muutaman tunnin
sisällä karkaamispaikalle. Pelästynyt koira jää etäämmälle tai ei tule ollenkaan
takaisin.
Jollei eläimelle tuttu ihminen voi päivystää karkaamispaikalla, kannattaa paikalle
jättää vaatekappale, jossa on tuttu haju. Jos paikalla ei ole edes tutun hajuista
vaatetta, voi olla, ettei karkulainen tule sinne enää toistamiseen.
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Katoamisilmoitukset
Koiran katoamisesta kannattaa ilmoittaa mahdollisimman monipuolisesti. Ilmoita
katoamisesta esimerkiksi Oulun Eläinkotiin ja poliisille. Jaa kuvallisia katoamisjulisteita alueen talojen postilaatikoihin ja kiinnitä niitä kerrostalojen ja kauppojen
ilmoitustauluille. Voit myös kokeilla ilmoituksen laittamista paikallis- tai maakuntalehteen. Ilmoita katoamisesta myös internetsivuilla (www.karkurit.fi). Muista myös
ilmoittaa, kun eläin on löytynyt.
Lähteet: www.karkurit.fi, www.oulunelainkoti.fi
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Eläinlääkäri
Oulun kaupungin pieneläinvastaanotto tarjoaa pieneläinten peruseläinlääkintäpalveluita. Vastaanotto toimii arkisin klo 8 –16 osoitteessa Poratie 7, 90150.
Ajanvaraus arkisin klo 8 –16 numerosta 044 703 6780. Jos haluat ajan Muhoksen
eläinlääkärivastaanotolle (Vainiontie 28, 91500 Muhos), muistathan mainita siitä
ajanvarausta tehdessäsi.
Eläinlääkärien puhelinaika on arkisin klo 8 – 9. Vastaanotolle voi tulla myös ilman
ajanvarausta tiistaisin ja torstaisin klo 15 –17 pieniä toimenpiteitä varten. Pieni
toimenpide on esimerkiksi rokotus tai muu alle 10 minuuttia kestävä tutkimus tai
hoito.
Vastaanoton tiloissa toimii myös pieneläinpäivystys. Päivystys on tarkoitettu vain
kiireellistä hoitoa vaativia sairastapauksia varten. Pieneläinpäivystyksen numero
on lemmikkieläimille 0600 393 960 (3,38 euroa /min+pvm/mpm).
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Yhteydenotto-ohje lemmikkieläinpäivystykseen
Soita päivystysnumeroon 0600 393 960
1.

Jos puhelu menee vastaajaan, jätä soittopyyntö ja ehdottomasti myös puhelinnumerosi.

2. Odota, että eläinlääkäri soittaa takaisin
3. Mikäli soittoa ei noin puoleen tuntiin ole kuulunut, soita uudelleen ja jätä 		
tarvittaessa uusi viesti.
4. Päivystysaikoina eläinlääkäri sopii jokaisen potilaan tuonnista erikseen omistajan kanssa.

Eläinten hautaaminen
Oulussa on pieneläinten hautausmaa, joka sijaitsee Sanginsuussa Sankivaaran
urheilukeskukseen johtavan tien varrella. Hautausmaata hoitaa Oulun Seudun
Eläinsuojeluyhdistys. Lisätietoja osoitteesta www.oulunesy.net ja puhelimitse 040
763 7565.
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Päivystysnumero
0600 393 960

Eläinsuojelu
Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimyksiltä, kivulta ja tuskalta sekä edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Eläinsuojeluilmoitukset virka-aikoina
•

Lemmikkieläimet 044 703 6780

•

Valvontaeläinlääkäri
•

Maanantaina ja perjantaina sekä parittomien viikkojen torstaina
044 555 4450

•

Tiistaina ja keskiviikkona sekä parillisten viikkojen torstaina 050 368 0908

•

Sähköpostilla elainlaakari@ouka.fi

•

SEYn vapaaehtoiset eläinsuojeluvalvojat www.sey.fi

Hätätapauksissa
•

Poliisi 112

•

Eläinlääkäripäivystys, lemmikkieläimet 0600 393 960 (maksullinen)

KOIRAN-

PÄIVÄ
24.4.
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Koirat ja laki
Järjestyslaki (27.6.2003/612)
Koirakuri (14 §)
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 sallit		tua; (19.12.2003/1195)
3. pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella
		taajamassa.
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. Lakiin perustuen,
mutta myös vastuuntunnosta koiranomistajien tulee kerätä koiriensa jätökset
pois taajaan asutuilla alueilla ja yleisillä ulkoilualueilla, kuten puistoissa. Monelta
ristiriidalta vältytään, kun koiranomistajat totuttelevat keräämään koiransa jätökset
roska-astioihin.
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Oulussa ei peritä
koiraveroa

Metsästyslaki (615/1993)
Metsästyslaissa säädetään muun muassa koiran kiinnipitovelvollisuudesta ja
koirakokeista. Näistä asioista kerrotaan lain 8. luvussa (51–55 §). Kaikkia koiranomistajia koskevat yleiset lainkohdat ovat: ”Maaliskuun 1. päivästä elokuun 19.
päivään ulkona oleva koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi
kytkettävissä.” (Metsästyslaki 51 §) ja ”Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti toisen alueella.” (Metsästyslaki 53 §)

Terveydensuojelulaki (763/1994)
Kunnilla on velvollisuus osoittaa lemmikkieläinten hautaamiseen sopiva paikka.
Asiasta säädetään terveydensuojelulain 24 pykälässä: ”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.”

Eläinsuojelulaki (247/1996)
Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.
Eläinsuojelulaki määrää eläinten pitopaikkaa, hoitoa ja kohtelua koskevista asioista. Lisäksi eläinsuojelulaissa säädetään eläimille suoritettavista toimenpiteistä,
kuten leikkauksista ja eläimen lopettamisesta. Laki ottaa kantaa myös talteen
otettujen eläinten kohteluun. Kyseisessä laissa säädetään myös niistä
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seuraamuksista, joita koituu eläinsuojelurikkomuksista.
Eläinten hoito (5 §)
Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Eläimen on saatava
riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa. Eläimen
sairastuessa sen on saatava asianmukaista hoitoa. Eläimen hyvinvointi ja olosuhteet on tarkistettava riittävän usein.
Eläinten kohtelu (6 §)
Eläimen liiallinen rasittaminen ja kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja
kouluttaminen sekä liian kovakourainen käsittely on kielletty. Eläimen sitominen
tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty. Eläimen on annettava levätä
kunnolla ja lisäksi sen on saatava liikkua.
Eläimille suoritettavat toimenpiteet (7 §)
Maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää sellaisten eläinten käyttämisen kilpailuissa tai pitämisen näytteillä, joille on suoritettu leikkaus tai toimenpide, jonka suorittaminen on tämän lain nojalla kielletty. Näin ollen esimerkiksi typistettykorvaisten
ja/tai -häntäisten koirien näytteilleasettaminen on kielletty. Kielto koskee kaikkia
1.1.2001 jälkeen syntyneitä koiria, joita ei voida eläinsuojelulain nojalla nähdä
virallisissa eikä epävirallisissa kilpailuissa, kokeissa tai näyttelyissä.
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Eläinten suorituskykyyn vaikuttaminen (9 §)
Eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen
lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Kennelliiton
laatima antidopingsääntö astui voimaan vuoden 2007 alusta. Antidopingtyön
perustana on eläinsuojelulaki eli se, että vain terveet koirat osallistuvat kokeisiin
ja näyttelyihin. Lisätietoja antidopingvalvonnasta saa Kennelliiton internetsivuilta
osoitteesta: www.kennelliitto.fi/FI/antidoping/.
Asetus eläinten kuljettamisesta (96/491) koskee osaltaan eläinten suojelua. Asetuksessa on tarkoin säännelty eläinten kuljetukseen liittyvät normit. Asetus koskee
myös koiria.
Lähde: http://www.kennelliitto.fi/NR/rdonlyres/FB76F2BF-F1BD-4592-9E7B4157EC9D27FC/0/2582011_Koira_kuntalaisena.pdf
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