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Koira-aitaukset ja koirakäymälät
https://kaupunkitilaohje.hel.fi/kortti/koirapalvelut/

Koira-aitaukset ovat koirien vapaaseen ulkoilun tarkoitettuja aidattuja alueita. Juoksenteluun ja
telmimiseen soveltuva turvallinen
vapaa tila on tärkeä. Aitauksiin ei sijoiteta koulutustelineitä, ja puistokalusteita ja -varusteitakin
sijoitetaan vain niukasti.
Koirakäymälät ovat opastein, merkkaustolpin ja roskasäiliöin varustettuja, helposti siivottavia pieniä
alueita. Niitä perustetaan kaupunkimaisille alueille vilkkaiden kävelyreittien varsille ja
ulkoilutuspaikkoina suosittujen puistojen sisääntuloalueiden tuntumaan. Tavoitteena on tarjota
ulkoiluttajille helppo koiranjätösten keräilypaikka ja suojata kaupunkiympäristöä likaantumiselta.

Koira-aitaukset
Mitoitus ja tilantarve
Tehdään erilliset aitaukset isoille ja pienille koirille. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tehdään
aitaukseen kaksi osastoa, toinen isoille ja toinen pienille koirille.
Vanhoja tilavia aitauksia jaetaan isoille ja pienille koirille peruskorjausten tai aidan uusimisen
yhteydessä.
Yksiosainen aitaus, tavoitekoko 1 500 m².
Uusien aitausten minimikoko kantakaupungissa 600 m².
Kaksiosaisten aitaus, tavoitekoko 3000 m², josta pienten koirien puoli > 600 m².
Asutuksen ja aitauksen välille on jäätävä riittävä välimatka. Hiljaisilla ja väljillä
esikaupunkialueilla suositeltava etäisyys on noin 100 metriä. Tiiviisti rakennetuilla alueilla
etäisyys asutukseen on yleensä lyhyempi.
Koira-aitauksia voi sijoittaa alle 50 metrin päähän asuinhuoneiden pääikkunoista vain
poikkeustapauksissa.
Maaston tulee olla luontaisesti kuivaa, tai kuivatuksesta on huolehdittava rakentamisen
yhteydessä.
Hyvät näköyhteydet alueen poikki ovat suotavia koirien valvonnan vuoksi.
Varataan riittävästi turvallista, vapaata tilaa juoksenteluun ja telmimiseen.

Ympäröivä aita
Teräksinen 3-lankaverkkoaita, joka asennetaan siten, että sen yläreunaan ei tule piikkejä.

Panssariverkkoaitoja käytetään jatkossa vain syrjäisillä metsä-alueilla.
Tavoitekorkeus 1,6 m, haasteellisissa paikoissa 2 m.
Aidan ja maanpinnan väliin ei saa jäädä koirien mentävää aukkoa.

Portit ja tuulikaapit
Uusiin ja peruskorjattaviin aitauksiin tehdään ns. tuulikaappi.
Jaetuissa aitauksissa suurten ja pienten osastoihin tehdään erilliset käynnit, kumpaankin vain
yksi käyntiportti.
Käyntiportit ja tuulikaappi avautuvat aitaukseen päin.
Salvat eivät saa olla koirien avattavissa.
Aitauksiin pitää päästä kuorma-autolle mitoitetusta ajoportista.

Valaistus
Suunnitellaan huomioiden kaupunkikuva ja kunkin alueen erityiset valaistustarpeet.
Alueelle johtava pääkulkureitti valaistaan, kun se liittyy valaistuun kulkureittiin.
Normaalikokoisen (n. 1500 – 3000 m2) aitauksen yleisvalaistuksen tavoitteena on, että
aitaukseen tulija pystyy havaitsemaan, onko alueella ennestään käyttäjiä.
Valaisinpylväiden pintakäsittelyvaatimukset kuten kalusteilla ja varusteilla
(Kaupunkikalusteohje). Kuumasinkittyjä teräspylväitä ei voi käyttää, sillä ne eivät kestä koirien
virtsaa.

Varusteet ja kalusteet
Varusteita ei sijoiteta tärkeille juoksulinjoille törmäämisvaaran vuoksi eikä myöskään välittömästi
aidan viereen, jotta ne eivät helpota aidan yli loikkimista.
Aitauksiin ei sijoiteta koulutustelineitä.
Jokaisessa aitauksessa on oltava
järjestyssäännöt aitauksen ulkopuolella sekä kyltti portissa, jossa mainitaan, minkä
kokoisille koirille aitaus on tarkoitettu, sekä alueen osoite ja nimi.
vähintään yksi penkki
iso syväsäiliö
siivousvälineteline ja siivousvälineet koirien jätösten keräämiseen
hiekoitushiekka-astia
merkkailukohteita uroskoirille
Teräksisten materiaalien laatuvaatimukset Helsingin kaupunkikausteohjeen mukaisesti

Pohjamateriaali
Pohjamateriaalin tulee soveltua koirien tassuille , se ei saa aiheuttaa vaaraa koirille eikä koirien
ulkoiluttajille.

Vältettäviä pohjamateriaaleja: terävät kivet, löysä singelikerros, karkea ja tikkuinen hake ja
karkea kuorike.
Mahdollisia pohjamateriaaleja: sovelias luonnonmaasto, sora, nurmi, hyvälaatuinen
lehtipuuhake, soran ja lehtipuuhakkeen sekoitus, soran ja vähemmän karkean kuorikkeen seos.
Hyvää palautetta on saatu kokeilusta v. 2016: ”Tassunalusta”-seos: 60% luonnonsoraa (3-8
mm) ja 40% puunkuorta.
Rajallisesti käytettäviä pohjamateriaaleja: kivituhka esim. sisääntuloalueella ja käytävillä.

Kasvillisuus
Aitausten sisäpuolella hyödynnetään aina luontaista, hyväkuntoista kasvillisuutta.
Uutta kasvillisuutta istutetaan pääasiasssa vain aitausten ulkopuolelle.
Aitausten sisäpuolelle istutettu kasvillisuus on suojattava niin, että koirat eivät pääse kaivamaan
tai tuhoamaan virtsallaan juuristoalueita.

Koirakäymälät
Sijoitetaan ulkoilutuspaikkoina suosittujen kävelyreittien varsille ja puistojen sisääntuloalueiden
tuntumaan.
Sijoittamisessa ja järjestelyissä otetaan huomioon naapurusto sekä lähiympäristön yleisilme ja
muu käyttö.
Maapohja soraa, kivituhkaa tai mursketta.
Alueen pintavedet ohjataan sadevesiviemäriin.
Käymälöiden yhteydessä tulee olla infotaulu, roska-astia ja merkkailupaalu.

Kuvat
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Pienille ja isoille koirille pyritään tekemään erilliset aitaukset
yksiosaisen aitauksen tavoitekoko 1500 m²
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Koira-aitaus
Valokuva: Tia Ettala
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Koirakäymälä, kuva Kati Teperi
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Koirakäymälä

Helsingin ohjeet ja linjaukset
Helsingin kaupungin koirapalvelulinjaus, Helsingin kaupungin rakennusvirasto 11.10.2016 sekä
liittet
Koirapalveluiden kuvaus
Koirapalveluiden ylläpidon ohjeet
Koira-aitausten säännöt
Koirapalveluiden verkostosuunnitelma 2016

Lisätiedot ja -lähteet
Ohjeet koiratapahtumien järjestämiseen
http://www.hel.fi/www/hkr/fi/luvat/tapahtumat-ja-promootiot/koirakoulutustapahtumat
http://www.hel.fi/static/hkr/luvat/koiratapahtumat_ohje.pdf
http://www.hel.fi/static/hkr/luvat/koiratapahtumat_kartta.pdf

Katso myös
Kaupunkikalusteiden 3D mallit, Erityisalueet, Rakennetut viheralueet
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