Tapsipuiston koira-aitaus isojen ja pienten koirien osiin jae una. Kuva: Teemu Ke unen 2022.

Ideakor

28 - Koirapuistot

Perus etoa
Koirien määrä kasvaa Suomessa voimakkaas ja nykyään joka kolmannessa
asuntokunnassa arvioidaan olevan koira. Tiivistyvän kaupunkirakenteen seurauksena
myös tarve erilaisille koirapalveluille kasvaa. Koirilla on tarve lajilleen tyypillisten
käy äytymismallien toteu amiseen, ja tämä on kirja u eläinsuojelulakiin. Koira
tarvitsee päivi äistä liikuntaa, eikä pelkkä kytke ynä ulkoilu aminen riitä. Koirapuistot
ovat alueita, jotka on tarkoite u koirien vapaana liikkumiseen.
Koira saa myös omistajansa liikkumaan säännöllises . Kunnallisia palveluita
järjeste äessä koiranomistajat tuleekin rinnastaa muihin liikunnan harrastajiin.
Kun tarkastellaan vuodessa kertyviä harrastuskertoja, ovat koiranulkoilu ajat
lähiulkoilualueiden ahkerin käy äjäryhmä. Tulos seli yy muun muassa sillä, e ä
koiraa ulkoilutetaan säästä riippuma a useitakin kertoja päivässä, kun taas esimerkiksi
kävelylenkkeilijä ei väl ämä ä lähde huonossa säässä ulkoilemaan. Koirilla on
posi ivinen vaikutus myös omistajiensa mielenterveyteen: koira vähentää tutkitus
stressiä ja yksinäisyyden tunne a. Koirapuistot tarjoavat myös ihmisille paikan tavata
toisiaan sekä olla tekemisissä sellaistenkin ihmisten kanssa, joita he eivät muuten
tapaisi.
Koiraharrastus on mielipiteitä jakava aihe. Keskustelua herä ää muun muassa koirien
ulosteiden keräämä ömyys. Koirapalvelut on järjeste ävä siten, e ä niiden haitat
muulle ympäristölle ovat mahdollisimman vähäisiä. Toisaalta koiraystävällisyys voi olla
myös vetovoimatekijä. Esimerkiksi Hartola on brändännyt itsensä koiraystävälliseksi
kunnaksi. Kunta on tehnyt monenlaisia toimenpiteitä koirapalveluiden edistämiseksi,
kuten vuokrannut taajamametsikön koirapuistoksi. Koiraharrastajien keskuudessa sana
Hartolan koiraystävällisyydestä on levinnyt nopeas esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Saavute avuus ja ympäristö
Yksi koirapuiston tärkeimmistä ominaisuuksista on keskeinen sijain ja hyvä
saavute avuus. Koirapuistoissa käydään usein päivi äisen ulkoilun yhteydessä, mu a

niihin saatetaan tulla myös kauempaa. Puiston tulee siis olla helpos saavute avissa
kävellen ja autolla. Autopaikkojen ei tarvitse olla puiston väli ömässä läheisyydessä,
vaan ne voivat sijaita myös lyhyen kävelymatkan päässä. Autopaikoitus on kuitenkin
selkeäs osoite ava koirapuiston käy äjille, jo a väärinpysäköinniltä vältytään.
Puistoon olisi päästävä huoltoajoneuvoilla. Ihanteellisin sijain on asutuskeski ymien
lähellä sekä suosi ujen koiranulkoilutusrei en varrella. Viihtyvyyden kannalta isojen
teiden läheisyys tai muuten meluisa paikka ei ole paras sijain .
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Uusia koirapuistoja suunniteltaessa tavoi eena on tasainen ja tarpeenmukainen
koirapuistoverkosto. Mitoitusperusteina voi pitää koirien määrää asuinalueella, mikä
voidaan laskea koiraveron perusteella. Koiravero omissa kunnissa voidaan käy ää
Kennelliiton arviota koirien määrästä. Tarve koirapuistoille on heään asutuilla,
kerrostalovaltaisilla alueilla suurempi, koska koiran ulkoilu amiselle on tarjolla
vähemmän muita mahdollisuuksia.
Myös alueen maasto määrää koirapuiston sijain a. Maaperän tulee läpäistä ve ä ja
maan pinnan pysyä kuivana. Puistossa tulee olla sekä aurinkoisia e ä varjoisia alueita.
Myös vaihtelevalla maastolla, korkeuseroilla ja esimerkiksi isoilla kivillä on viihtyvyy ä
lisäävä vaikutus. Liian jyrkkään rinteeseen puistoa ei tule rakentaa, sillä koirat saa avat
loukkaantua vaikeakulkuisessa maastossa juostessaan. Alueen tulee kuitenkin vie ää
sen verran, e ei vesi keräänny suuriksi lammikoiksi.

Mitoitus ja lantarve
Jos mahdollista, isoille ja pienille koirille olisi hyvä rakentaa erilliset aitaukset. Syynä
on turvallisuus, sillä erikokoisten koirien keskenään leikkiessä voi sa ua vakaviakin
vahinkoja. Toinen vaihtoehto on jakaa aitaus kahteen osaan. Aitauksiin tulee selkeäs
kyltein merkitä pienten ja isojen koirien puolet. Esimerkiksi Helsingissä yksiosaisen
aitauksen tavoitekoko on 1 500 m2. Minimikoko uusille aitauksille Helsingin
kantakaupungissa on 600 m2. Kaksiosaisen aitauksen tavoitekoko on 3000 m2, josta
pienten koirien osa vähintään 600 m2. Suurissa aitauksissa konﬂik lanteita syntyy
vähemmän. Toisaalta niissä ongelmana pidetään sitä, e ä jos por lta ei ole näkyvyy ä
koko aitaukseen, ei voida olla varmoja, millaisia koiria puistossa on.
Asutuksen ja koira-aitauksen välille tulee jäädä rii ävä etäisyys: suositusten mukaan
etäisyyden tulisi olla noin 100 metriä ja heämmin asutuilla alueilla noin 50 metriä.
Käy äjien tulee huomioida myös alueen asukkaiden yörauha kello 22-07 välillä.

Suunni elu ja rakentaminen
Aidaksi sopii teräksinen 3-lankaverkkoaita, jonka yläreunassa ei ole piikkejä.
Myös panssariverkkoaita on mahdollinen. Aidan tavoitekorkeus on 1,6 metriä ja
haasteellisissa paikoissa kaksi metriä. Vähimmäiskorkeuden tulisi olla 1,25 metriä.
Runsaslumisilla alueilla korkeus voi talvisin lumen vuoksi madaltua merki äväs , mikä
kanna aa jo rakennusvaiheessa huomioida. Aita tulee myös rakentaa maanpinnan
myötäises , jo eivat koirat voi karata aidan alta. Aidan alareunan voi upo aa noin 10
cm maanpinnan alle. Aitauksissa on oltava 90 asteen kulmat tai loivemmat, jo eivat
koirat saa ahdiste ua toisiaan nurkkauksiin.
Kaksoispor t estävät tehokkaas koirien karkaamisen silloin, kun puistoon tulee muita
koiria omistajineen. Niiden välisen “eteisen” avulla voidaan myös ehkäistä koirien välisiä
konﬂikteja, sillä koirat pystyvät aidan läpi ensin turvallises tutustumaan toisiinsa.
Käyn por en lisäksi koirapuistossa tulee olla huoltoajoneuvoja varten huoltopor .
Puiston turvallisuu a lisää käyn por n aukeaminen sisäänpäin, jolloin puistossa
olevat koirat eivät pääse niin helpos karkaamaan por sta muiden tullessa sisään.
Runsaslumisilla alueilla por toimii kuitenkin paremmin, jos se aukeaa ulospäin. Por
kanna aa asentaa korkeammalle kuin maanpinta, sillä esimerkiksi talvella pakkaantuva
lumi voi estää por n aukeamisen. Por n alle jäävä rako ei kuitenkaan saa olla liian
iso, jo eivat koirat karkaa. Alaosaan on mahdollista esimerkiksi asentaa karkaamisen
ehkäisemiseksi palkki tai verkkoa. Maanpintaa voidaan myös por en kohdalla koro aa
aukeamisen helpo amiseksi talvella. Por en salpojen tulee olla sellaiset, e eivät
koirat pysty niitä aukaisemaan.
Nurmikko on työläs pintamaa, koska sitä joudutaan kesäisin leikkaamaan. Pitkässä
heinikossa saa avat viihtyä esimerkiksi punkit, ja jätösten kerääminen sellaisesta on
myös hankalaa. Hiekka laajoilla alueilla voi puolestaan pölytä. Maapohjan on hyvä
koirien ja omistajien viihtyvyyden kannalta olla vaihtelevaa. Kulkuväylät kanna aa
savisella maalla päällystää esimerkiksi soralla, kivituhkalla tai kuorihumuksella, jo a
ehkäistään kulumista ja maapohjan lie ymistä. Huoltopihan ka eena iviste y
kivituhka on hyvä materiaali. Aitauksen sisällä se ei kuitenkaan ole laajoilla alueilla
paras mahdollinen, sillä kuivana se pölyää ja märkänä sotkee koiria. Aitauksessa
voi olla vaihtelevas luonnon metsäalustaa, nurmikkoa, hiekkaa, kiviä ja puita
sorakerroksella vahviste una. Sisääntuloalueelta kanna aa raivata puut ja muu
kasvillisuus sekä esimerkiksi isot kivet, sillä koirat kohtaavat por en edustalla toisensa
ja voivat juostessaan törmätä esteisiin. Por en edustalle ei myöskään kannata sijoi aa
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varusteita, kuten penkkejä. Aitauksen varusteita ei tule sijoi aa
tärkeille juoksulinjoille törmäysvaaran takia, eikä myöskään aidan
viereen, e eivät ne helpota aidan yli hyppäämistä.
Aitausten sisällä kanna aa hyödyntää luontaista, hyväkuntoista
kasvillisuu a. Uu a kasvillisuu a istutetaan pääosin ainoastaan
aitausten ulkopuolelle. Sisäpuolelle istute u kasvillisuus suojataan
siten, e eivät koirat voi kaivaa tai tuhota virtsallaan juuristoalueita.
Koirapuistoissa tulee olla sekajä eelle ja koirien jätöksille erilliset
roska-as at. Se, minkä verran ja minkä kokoisia roska-as oita tulee
olla, riippuu puiston käy öasteesta. Koirapuistoissa on usein Moloksyväkeräysas a erikseen niin sekajä eille kuin koirien jätöksille.
Tilavan as an etu on harvempi tyhjennysväli. Tyhjennys vaa i
kuitenkin jäteautoa, mikä lisää ylläpitokustannuksia. Hajuhai ojen
vähentämiseksi roska-as an kanna aa olla kannellinen.
Talvikau a varten tulee olla hiekoitushiekka-as a. Kaksiosaisissa
aitauksissa molempiin aitauksiin tulee myös rakentaa kiintopenkki.
Valaistus mahdollistaa puiston käytön myös pimeällä ja sen
vähimmäisvaa muksena on molempiin aitauksiin yksi valonhei n,
joka osoi aa kahteen suuntaan, tai kaupunkialueella molempiin
aitauksiin kolme tavallista puistovalaisinta sekä valaisin huoltopihalle.
Aitauksissa on myös oltava puistotyökaluja, kuten lapioita tai
harava, joilla koirien jätökset voidaan kerätä. Huoltopihalta tulee
löytyä ilmoitustaulu, jossa on koirapuiston säännöt sekä ylläpidon
yhteys edot. Tauluun on hyvä merkitä myös yleinen hätänumero ja
pelastusosoite. Ilmoitustauluja voi olla kaksi, joista toinen varataan
käy äjien ilmoituksille. Puistoon voi rakentaa myös katoksen.

Huusarinpuiston koira-aitauksen
varustusta. Kuva: Maria Tuokko 2022.

Helsingin kaupungin suunni eluohje koira-aitauksille. Kuva: Helsingin kaupungin
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Koira-aitauksen rakennuskustannukset perusvaiheilta ovat keskimäärin noin 20 000
euroa. Kustannuksiin vaiku avat maastoerot: tasaiselle nurmelle on esimerkiksi
edullisempaa rakentaa kuin kallioiselle alueelle. Aitaus tehdään usein kunnan maaalueelle, jolloin maa-aluekustannusta ei ole huomioitu. Rakennuskustannuksia
voi merki äväs pienentää paikallisten koiraharrastajien kutsuminen mukaan
rakennustalkoisiin.
Helsingin kaupungin rakennusviraston koira-aitausten ylläpitokustannukset ovat
vuosi ain 2 000 - 2 500 euroa. Ylläpitoon kuuluu tarkkailla säännöllises aitauksen
ja por en kuntoa, ylläpitää kulutuspintoja, seurata jätesäiliön täy ymistä ja lata
tyhjennys, tyhjentää sekajäteas at, kerätä irtokiviroskat, siimata pitkä kasvusto ja
aitojen vieret kesäisin, ylläpitää ilmoitustaulua, huoltaa kalusteita ja välineitä, täy ää
syksyisin hiekoitushiekka-as a, tehdä talvisin lumityöt siten, e ä por t aukeavat, sekä
tehdä yhteistyötä aitauksessa kävijöiden kanssa. Helsingissä koira-aitausten ylläpidosta
vastaavat käytännössä kaupunki ja käy äjät yhdessä. Käy äjien vastuulle jää yleinen
siisteys, ongelmakohdista ja puu eista ilmoi aminen sekä ilmoitustaulun ylläpitäminen
osaltaan. Käy äjät myös useimmissa puistoissa ilmoi avat roska-as an täy ymisestä
sen kyljessä olevaan numeroon.
Agility-esteitä ja muita koulutustelineitä ei väl ämä ä kannata rakentaa aitaukseen,
sillä muut ympärillä olevat leikkivät koirat tekevät koiran koulu amisesta hankalaa.
Niiden sijaan voi suosia luonnollisia elemen ejä, kuten puita ja kiviä. Aitaukset
kanna aa pitää melko avoimina lan varmistamiseksi, mu a puut ovat myös tärkeitä
sekä koirille e ä ihmisille, sillä ne tuovat esimerkiksi varjoa. Meluisan tai vilkkaan en
suuntaan olisi hyvä olla näkö- ja meluesteenä pensaita tai muita istutuksia.

Kaavaprosessi- ja merkinnät
Koirapalveluita on mahdollista sijoi aa puistoihin asemakaavamerkinnällä VP
tai lähivirkistysalueille merkinnällä VL. Poikkeustapauksissa myös urheilu- ja
virkistyspalvelujen alueet (VU) ovat mahdollisia. Kaavassa voidaan käy ää myös
lisämerkintää kp tai ku, jotka tarkoi avat ohjeellista koirapuiston alue a.
Uudet koirapuistot sekä muut koirapalvelut tulee sijoi aa vakiintuneeseen
kaupunkirakenteeseen asianosaisten viranomaisten kanssa yhteistyössä. Uusissa
kaavoissa sekä kaavamuutoksissa ohjataan koirapalveluiden sijoi umista myös
viheryleissuunnitelmassa. Palveluiden sijoi amisessa tulee kuulla aina myös asukkaita.

Hyviä toteutuksia
Espoon Nöykkiön asukkaat havahtuivat selkeään tarpeeseen koirapuistolle. He o vat
kaupunkiin yhtey ä esi äen puiston rakentamista. Kaupungin teknisestä toimesta,
johon pyyntö osoite in, joudu in kuitenkin taloudellisten syiden vuoksi antamaan
kieltävä vastaus.
Asukkaat eivät lannistuneet kaupungin kielteisestä suhtautumisesta, vaan ehdo vat
koirapuiston rakentamista talkoilla. Ehdotuksessa kaupunki järjestäisi konetyön ja

tarvikkeet, asukkaiden hoitaessa talkootyönä loput.
Kaupunki näy
ak ivisille asukkaille vihreää valoa. Kaupungin valmistama
puistosuunnitelma hyväksy in parissa kuukaudessa. Talkoovoimin puiston
rakentaminen kes noin kuukauden.
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