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1 JOHDANTO

1.1 Yleistä

Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskus on tehnyt Espoon Viheralueohjelman osaoh-
jelmana koira-aitausohjelman.  Koira-aitausohjelma käsittää kaupunkitekniikan keskuksen ja 
liikuntapalveluiden hallinnassa olevat ja kunnossapitämät koira-aitaukset ja koirauimapaikat. 
Tällä hetkellä vuoden 2018 syksyllä toiminnassa on 23 koira-aitausta ja yksi virallinen koiraui-
mapaikka.

Koira-aitaukset, joista käytetään laajasti myös nimeä koirapuisto, ovat koirien vapaaseen liikku-
miseen ja ulkoiluun tarkoitettuja aidattuja alueita. Aitaukset tarjoavat koirille mahdollisuuden 
ulkoilla vapaana ja turvallisesti lajitoveriensa seurassa, kuitenkin koiran ulkoiluttajan valvonnan 
alaisena.  Tarjotessaan koira-aitauspalvelua kaupungin tavoitteena on, että yleisillä alueilla koi-
rien luvaton vapaana pito pysyy vähäisenä.

Koira-aitaukset sijaitsevat yleensä viheralueiksi kaavoitetuilla alueilla. Uusimmissa asemakaa-
voissa on jo merkitty ku-merkintä, joka tarkoittaa ohjeellista koira-aitauksen paikkaa, mutta 
koira-aitaus on mahdollista toteuttaa viheralueelle myös ilman kyseistä kaavamerkintää. Ai-
tauksen kalusteet ja varusteet määritellään kunkin koira-aitauksen suunnittelun yhteydessä 
erikseen. Kalusteiden ja varusteiden laatutasoon vaikuttavat mm. turvallisuus- ja kunnossapi-
toedellytykset. Koulutustelineitä ei kaupunkitekniikan hallinnassa oleviin aitauksiin asenneta.

Koira-aitauksissa on järjestyssäännöt, jotka on päivitetty vuonna 2018. Helsinki, Vantaa, Kau-
niainen ja Espoo käyttävät koira-aitauksissa yhteisesti laadittuja sääntöjä. Kaupunkitekniikan 
keskus ei valvo järjestyssääntöjen noudattamista, vaan sääntöjen noudattaminen on käyttäjien 
vastuulla.

Koirat edistävät omistajiensa liikkumista ja hyvinvointia ja tuovat kaupunkikuvaan sekä ulkoi-
lupoluille sosiaalista kontrollia. Espoon kaupunki järjestää koirapalveluita tämän koira-aitaus-
ohjelman ja sitä täydentävien ohjeiden mukaisesti määrärahojen puitteissa. Yleisten alueiden 
koirapalvelut, kuten koira-aitaukset ja koirien uimarannat eivät ole lakisääteisiä palveluita.

Lähdetietoina on käytetty kaupungin omia tietokantoja ProjectWise ja Trimble Webmap, Pää-
kaupunkiseudun palvelukarttaa, Helsingin kaupungin koirapalvelulinjausta (2016) sekä Espoon 
kaupungin koirapuistoinventointia (2013).
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1.2 Tavoitteet

Koira-aitausohjelman laatiminen aloitettiin vuonna 2017 kartoittamalla ja inventoimalla maas-
tossa kaikki Espoon koira-aitaukset ja niiden kunto. Työn aikana arvioitiin maankäytön muu-
tosten vaikutuksia nykyisiin koira-aitauksiin, asukasmäärien kehittymistä ja palveluverkoston 
kattavuutta Espoossa. Lisäksi käytiin läpi koira-aitauksiin kohdistuneet kaupungin asiakaspal-
veluun tulleet palautteet ja aloitteet viimeisen kolmen vuoden ajalta. Palveluverkostoa tarkas-
telemalla nähdään (karttatarkastelut sivuilla 8 ja 10), että koira-aitauspalvelu ei nykyisellään 
kata tasaisesti koko Espoon aluetta. Sama asia tuli selvästi esiin myös asukaspalautteista ja 
kuntalaisaloitteista. 

Joulukuussa 2017 julkaistiin nettikysely, jossa kartoitettiin kuntalaisten käyttäjäkokemuksia, 
toiveita ja mielipiteitä koira-aitauksien suhteen. Vastauksia saatiin runsaasti, noin 1300 kappalet-
ta. Kysymykset liittyivät aitausten kuntoon, kokoon, sijaintiin ja varustetasoon, uusien aitausten 
toteutuksen ja nykyisten kunnostuksen tärkeyteen sekä koiran ulkoiluttamistottumuksiin.

Koira-aitausohjelman tavoitteena on 

• kehittää koira-aitausverkostoa niin, että se palvelee asukkaita mahdollisimman 
kattavasti ja tasapuolisesti

• parantaa tietoisuutta koira-aitauspalvelusta

• parantaa omaisuudenhallintaa ja kerätä hajallaan olevat tiedot yhteen

• vähentää koira-aitauksista tulevaa asukaspalautetta

Ohjelmassa esitetään tavoitteellinen palveluverkosto sekä uusien, kunnostettavien ja puretta-
vien koira-aitausten tavoiteaikataulu kymmenvuotiskaudella 2018–2028. Ohjelmakaudella ta-
voitteena on suunnitella ja toteuttaa yhdeksän uutta koira-aitausta sekä perusparantaa kuusi 
nykyistä aitausta ja yksi koirauimapaikka. Lisäksi tarkoituksena on purkaa kolme koira-aitausta, 
joista osalle on jo rakennettu tai suunniteltu korvaavat kohteet. Uusia kohteita rakennetaan 
vuosittaisen talousarvion puitteissa. 

Tavoitteena on, että palveluverkosto koira-aitauksien osalta paranee ja aitaukset ovat yhä use-
amman käyttäjän saavutettavissa. Asemakaavoitetulla alueella tavoitteellisena kävelyetäisyytenä 
voidaan pitää 1,5 kilometriä, mutta tämä tavoite ei toteudu kaikissa kaupunginosissa tulevalla 
ohjelmakaudella.  

Koira-aitausohjelman on laatinut työryhmä, joka muodostuu kaupunkitekniikan keskuksen 
ja kaupunkisuunnittelukeskuksen edustajista: Heli Enberg, Suvi Kajamaa (suunnittelu ja in-
vestoinnit), Ritva Lindroos (hallinto ja tukipalvelut), Anne Mannermaa, Merja Myyry, Jenny 
Wallén, Oili Drammeh, Samppa Laine (kunnossapito), Aino Aspiala (asemakaavoitus) sekä 
kaupunkitekniikan keskuksen harjoittelija Taina Myllynen. Työssä on ollut mukana suunnitte-
lukonsultti Reeta Pellinen Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:stä.

Koira-aitausohjelma on osa Espoon viheralueohjelmaa.
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2 KOIRA-AITAUSOHJELMA OSANA ESPOON VIHER-
ALUEOHJELMAA

Espoon ensimmäinen viheralueohjelma oli laadittu vuosille 2002–2011. Vuonna 2014 käyn-
nistetty Espoon toinen viheralueohjelma päätettiin toteuttaa aihepiireittäin ns. osaohjelmina, 
jotka konkreettisesti ohjaavat ja linjaavat viheralueiden palveluiden kehittämistä seuraavalle 
kymmenvuotiskaudelle. Nämä ns. ohjelmalliset osaohjelmat esitellään ja hyväksytetään tekni-
sessä lautakunnassa.

Koira-aitausohjelman lisäksi muita Espoon viheralueohjelman osaohjelmia ovat:

• Skeittipaikkaohjelma (2014, päivitys 2018)

• Leikkipaikkaohjelma (2016, päivitys 2018)

• Kaupunkiviljelyohjelma (2018)

• Lähiliikuntapaikkaohjelma (käynnissä)
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NYKYTILANNE, KOIRA-AITAUKSET 2018
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3 KATSAUS NYKYTILANTEESEEN

3.1 Koira-aitausten nykytilanne

Espoon koira-aitaukset on inventoitu kattavasti vuonna 2013 (Ella Uppala, Anne Pohjatalo). 
Aitauksista selvitettiin tuolloin asemakaavatilanne ja maanomistus, aitauksen koko, varuste-
taso, jätehuolto ja valaistus, hoito ja ylläpito, asutuksen läheisyys, mahdollinen melusuojaus, 
liikenne, opastus ja pysäköintimahdollisuudet sekä puutteet ja epäkohdat. Vuoden 2013 inven-
toinnin yhteydessä kirjattiin myös suosituksia aitauksien suunnitteluun ja arvioitiin mahdollisia 
alueita uusille koira-aitauksille.

Tämän työn puitteissa kesällä 2017 inventointia tarkistettiin ja täydennettiin. Tällöin tarkistet-
tiin mm. kohteiden kunto, yhteydet ja etäisyydet lähimmältä parkkipaikalta aitaukseen ja kerät-
tiin sekä käyttäjien että ylläpidon huomioita. Käyttäjäpalautteesta lisää luvussa 4.

Nykyisten aitausten kunto vaihtelee erittäin huonosta hyväkuntoisiin vastavalmistuneisiin. Va-
rustetaso on lähes sama kaikissa aitauksissa. Huonokuntoisissa aitauksissa maapohja, aidat ja 
portit ovat kuluneita ja näistä voi koitua myös turvallisuusriskejä. Vanhemmissa aitauksissa 
aidat ovat matalia uusiin vakiintuneisiin aidan korkeuksiin verrattuna.  Muutamissa aitauksissa 
kuivatus ei toimi tarpeeksi tehokkaasti, joten aitaukset tulvivat märkänä aikana ja niihin voi 
syntyä talvella jääpeite.

Espoossa on tällä hetkellä toiminnassa 23 koira-aitausta ja yksi virallinen koirauimapaikka.

Koira-aitaukset Osoite Aitauksen 
koko (m²)

Kaksi-
osainen

Etäisyys 
parkki-
paikalle (m)

Vanha nimi

Hatsinanpuiston koira-aitaus Perkkaantie 2 - 6 3010 190
Iivisniemenpellon koira-aitaus Hyljelahdentie 17 B 3550 x 390
Jupperinmetsän koira-aitaus Pitkäjärventie 99 2200 x 110
Karamzininpuiston koira-aitaus Kulloonmäentie 2 3420 70 Järvenperän koira-aitaus
Kellaripuiston koira-aitaus Nuijalantie 16 2310 730 Kilon koira-aiataus
Kirkkojärvenrannan koira-aitaus Kylävainionkuja 8 3570 x 290
Kurkijoenpuiston koira-aitaus Lumivaaranpolku 4 1950 890
Lasipuiston koira-aitaus Sierakiventie 5 B 2930 x 400
Lintukorven koira-aitaus Lintukorpi 17 4650 x 200
Lukupuronpuiston koira-aitaus Lukupurontie 1 3340 x 90 Lukupuron koira-aitaus
Nöykkiönpuiston koira-aitaus Oxfotintie 8 B 1040 130
Olarin koira-aitaus Ylismäentie 2 4410 x 170
Palokaivonpuiston koira-aitaus Palokaivonkuja 8 1550 130
Pisanmäen koira-aitaus Vanha Pisantie 11 4930 x 500 Pisan koira-aitaus
Rantametsän koira-aitaus Koukkuniementie 4 C 3330 x 300
Riilahdenpuiston koira-aitaus Kaitaantie 24 2830 510 Soukan koira-aitaus
Ruukinmäen koira-aitaus Ruukinmestarintie 6 2090 x 300 Kivenlahden koira-aitaus
Saarnilaakson koira-aitaus Saarnilaakso 3620 300
Turvesuonpuiston koira-aitaus Porttikuja 15 / Porttiniityntie 14 3460 x 800
Tuuliniityn koira-aitaus Tuulikuja 12 3490 x 250
Vermonpuiston koira-aitaus Tarvonsalmenkatu 2 3320 x 50
Viherkallionpuiston koira-aitaus Viherkalliontie 11 1600 x 410
Vävarsinhaan koira-aitaus Viistokuja 6 4010 x 640

Koirauimapaikat

Toppelundinrannan koirauimapaikka Hietaniemenkuja 5 ei aidattu 250
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NYKYTILANNE, VERKOSTON KATTAVUUS
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3.2 Palveluverkoston kattavuus

Espoon nykyset 23 koira-aitausta sijoittuvat melko tasaisesti Kehä III:n itä- ja eteläpuolei-
seen osaan kaupunkia (karttatarkastelut sivuilla 8 ja 10). Pohjois-Espoossa ei ole tällä hetkellä 
yhtään koira-aitausta. Leppävaarassa on aitauksia tiheämmin, kun taas Matinkylän, Finnoon, 
Pohjois-Tapiola ja Otaniemen alueella sekä Keskuspuiston lähettyvillä verkostossa on havait-
tavissa aukkoja.

Kauniaisten kaupungin hallinnoima Ymmerstan koira-aitaus palvelee todennäköisesti myös esi-
merkiksi Tuomarilan ja Kuurinniityn asukkaita. Kaupungin itäisimmissä osissa hyödynnetään 
oletettavasti useita Vantaan ja Helsingin koira-aitauksia.  

Tavoitteena on, että uusien koira-aitausten myötä seuraavan kymmenvuotiskauden aikana pal-
veluverkosto kattaa paremmin ja tasapuolisemmin kaupungin eri alueet.

3.3 Väestökehitys ja koirien määrä

Eri väestöennustevaihtoehdoissa Espoon kaupungin asukkaiden määrän ennustetaan lisäänty-
vän kymmenen vuoden kuluessa noin 12 – 16 %. Kymmenen suurinta pienaluetta ovat tällä het-
kellä Pohjois-Leppävaara, Etelä-Leppävaara, Nuijala, Pohjois-Tapiola, Matinlahti, Olarinmäki, 
Kuitinmäki, Soukanmäki, Kivenlahti ja Suvela. Vuoden 2028 ennusteen mukaan suurimpien 
joukkoon nousevat selvästi myös Perkkaan, Niittykummun, Otaniemen, Tiistilän, Suurpellon, 
Saunaniemen ja Kauklahden pienalueet. (tietolähde: Helsingin seudun aluesarjat, Tilastokes-
kus, Espoon kaupungin konsernieskunta)

Tarkkaa tietoa koirien lukumäärästä Espoossa ei ole, koska kaupunki ei kerää koiraveroa, eikä 
kaikkia koiria ole rekisteröity. Suomen Kennelliiton rekisterin, Helsingin koiraverotietojen sekä 
Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisen ympäristöasennetutkimuksen perusteella on vuon-
na 2017 arvioitu Helsingissä olevan koira tai koiria noin joka kymmenennessä taloudessa ja 
Vantaalla hiukan useammassa. Kyselyn perusteella Helsingissä noin joka neljännellä koiran 
omistajasta on kaksi koiraa. Määrien voidaan olettaa olevan samansuuntaiset myös Espoossa. 
(tietolähde: Vesa Keskinen, Koirat kaupungissa Helsingin koirat 1997 ja 2016, 2:2017)

Koirien määrän voidaan olettaa seuraavan väestökehitystä, joten myös se tulee hyvin toden-
näköisesti kasvamaan Espoossa. Kaupunkirakenteen tiivistyessä ja viheralueiden, metsien ja 
muiden luonnonläheisten ulkoiluympäristöjen vähetessä koirapalvelut, tärkeimpänä koira-ai-
taukset, ovat keskeinen osa kaupungin asukkailleen tarjoamaa palvelua. 
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4 VUOROVAIKUTUS

4.1 Käyttäjäkysely

Koira-aitausohjelman valmistelussa hyödynnettiin käyttäjäkyselyä, joka toteutettiin vuoden-
vaihteessa 2017–18.  Kyselyn päätavoitteena oli varmistaa, että ohjelmassa ehdotetut toimen-
piteet vastaisivat espoolaisten koiranomistajien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoit-
teena oli myös kerätä koira-aitauksiin liittyviä käyttäjäkokemuksia ja tulevaisuuden toiveita 
huomioitavaksi vanhojen koira-aitauksien kunnostamisessa ja uusien toteuttamisessa.  

Kyselyä mainostettiin QR-koodein varustetuin julistein, jotka sijoitettiin kaikkien espoolais-
ten koira-aitauksien ilmoitustauluille sekä lisäksi Juvanpuiston alueelle, jossa koira-aitausta ei 
nykyisin ole, mutta jonne asukkaat ovat aitausta erityisesti toivoneet. Tämän lisäksi kyselystä 
viestittiin medialle ja sitä mainostettiin espoo.fi-sivulla sekä sosiaalisessa mediassa. 

Kyselyn avulla asukkaille esiteltiin seuraavalle kymmenvuotiskaudelle ehdotetut koira-aitaus-
verkostoon kohdistuvat muutokset: viisi kunnostettavaa, viisi poistettavaa ja kymmenen uutta 
aitausta. Asukkailla oli mahdollisuus kommentoida ehdotuksia ja äänestää uusien ja kunnos-
tettavien aitausten priorisointijärjestystä. Palveluverkkokokonaisuuteen vaikuttavat mm. asuin-
alueiden tiiviys ja kehittyminen, kulkuyhteydet, asukaspalautteet, maanomistussuhteet ja käy-
tettävissä olevat resurssit. Ideaalitilanteessa palveluverkkosuunnitelma valmisteltaisiin alusta 
asti yhdessä asukkaiden kanssa. Käytännössä palveluverkosto on laaja kokonaisuus ja siinä 
huomioitavat yksityiskohdat kovin monitahoisia, joten vuorovaikutukseen tarvittiin jonkinlai-
nen kokonaisuutta käsittelevä ehdotus, joka tässä tapauksessa oli alustava suunnitelmaluonnos. 

Poistettavien koira-aitausten osalta ei koettu mielekkääksi kysyä asukkaiden toiveita toteutusjär-
jestyksen suhteen. Purettavien aitausten aikataulut ovat usein kytköksissä muiden hankkeiden 
ja maankäytön muutosten aikatauluihin (esimerkiksi Raide-Jokeri ja Länsimetro), minkä vuoksi 
asukkaiden vaikutusmahdollisuus olisi jäänyt vähäiseksi. Kyselyn tuloksissa nousi kuitenkin 
esiin yksityiskohtia, jotka poistettavien aitauksien kohdalla pyritään huomioimaan: esimerkiksi 
jos poistettavan aitauksen lähistölle on tarkoitus rakentaa uusi aitaus, tulisi vanha purkaa vasta 
uuden aitauksen valmistuttua, ja jos koira-aitaus poistetaan rakennustyömaan vuoksi, tulisi se 
purkaa oikea-aikaisesti, ei turhaa ennakoiden. 
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4.2 Kyselyn tulokset

Nettikyselyyn saatiin kolmen viikon aikana 1315 vastausta, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä.

Kyselyyn vastanneista 52 % kuului 31–50 vuotiaiden ikäryhmään, 24 % 51–70-vuotiaiden ja 19 
% 19–30-vuotiaiden ikäryhmään. Vastaajista alle 19-vuotiaita sekä yli 70-vuotiaita oli molempia 
ikäryhmiä noin 2 %. Vastauksia saatiin kaikilta postinumeroalueilta, suurimmat vastausmäärät 
saatiin alueilta 02780, 02230 ja 02320.

Koira-aitauksiin ehdotetut toimenpiteet esiteltiin kartalla ja saavutettavuus visualisoitiin ym-
pyröillä, joiden säde oli 1,5 km (kartta viereisellä sivulla). Tämän lisäksi toimenpiteet esitettiin 
kolmella erillisellä kartalla, jotta asukkaiden olisi helpompi hahmottaa ja äänestää omaa lähialu-
ettaan koskevia toimenpiteitä. Halutessaan sai toki äänestää laajemminkin jokaisen kolmen 
kartan kohteita. Äänestyksessä saatu järjestys on esitetty sivulla 20). Eniten ääniä saanut toi-
menpide oli uuden koirauimapaikan toteuttaminen Pitkäjärven rannalle: toimenpiteisiin on siis 
tutustuttu omaa asuinaluetta laajemmin ja itselle merkityksellisiä toimenpiteitä on kannatettu 
riippumatta kohteen etäisyydestä. 

Päivittäin koira-aitauksia ilmoittaa käyttävänsä noin 16 %, viikoittain 35 %, pari kertaa kuu-
kaudessa 17 % ja satunnaisesti 33 % vastaajista. Vastaajista suurin osa saapuu koira-aitaukseen 
kävellen (59 %) tai autolla (39 %) ja vain vajaa 2 % ilmoittaa saapuvansa julkisilla kulkuvälineil-
lä. Saapumistottumukset ja käyttöaste ovat yhteydessä asuinpaikan ja koira-aitauksen väliseen 
etäisyyteen. Vastaajista noin viidesosalla on koira-aitaukseen matkaa alle 1 km (20 %), noin 
neljäsosalla 1–2 km (27 %) ja noin kolmasosalla 2–5 km (36 %). Hiukan useampi kuin joka 
kymmenes saapuu koira-aitaukseen 5–10 km päästä (12 %) ja harvempi yli 10 km päästä (4 %). 
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Vastauksissa lähimetsien ja ulkoilureittien käytöstä käy ilmi, että koiranomistajat liikkuvat näis-
sä hyvin samankaltaisesti. Lähimetsissä liikkuu vastaajista päivittäin reilu puolet (55 %), vii-
koittain vajaa kolmasosa (29 %) pari kertaa kuukaudessa noin 8 % ja ei oikeastaan koskaan 
noin 7 %.  Ulkoilureiteillä liikkuu vastaajista päivittäin noin 62 %, viikoittain 20 %, pari kertaa 
kuukaudessa 10 % ja ei oikeastaan koskaan 8 %. 
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ESPOON MUUT RANNAT

TOPPELUNDIN KOIRAUIMAPAIKKA

ESPOON MUUT RANNAT

Kyselyssä sai kertoa myös Rantaraitin, Toppelundinrannan koirauimapaikan ja muiden ranto-
jen ulkoilukäytöstä. Vastanneista Rantaraitilla liikkuu päivittäin 14 %, viikoittain 10 % ja pari 
kertaa kuukaudessa 13 %. Vajaa puolet ei liiku Rantaraitilla oikeastaan koskaan. Rantaraitti 
konseptina oli tuntematon noin viidesosalle kyselyyn vastanneista. Koirien uimarannalla Top-
pelundissa vierailee usein noin 5 % ja joskus 28 % vastaajista. Vajaa puolet vastaajista ei käy-
tä Toppelundinrannan uimapaikkaa ja noin viidesosalle kyseinen uimapaikka on tuntematon. 
Muuten rannoilla koiria kertoo uittavansa usein noin joka kymmenes vastaaja ja joskus lähes 
joka toinen. Vajaa puolet vastaajista ei uita koiria lainkaan. 
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Lähes kaikki vastaajat (96,7 %) kertovat tuntevansa koira-aitauksien säännöt hyvin. Vain noin 
3 % myöntää tuntevansa säännöt huonosti. Avoimissa vastauksissa ehdotettiin, että säännöt 
olisivat ilmoitustaululla useammalla kielellä, suomen lisäksi ainakin englanniksi.

Koira-aitausten nykyistä varustetasoa pitää riittävänä noin 60 % vastaajista. Nykyisten koira-
aitauksien kunto sai keskiarvon 7,3 (asteikolla 4–10).

AITAUKSEN KUNTO
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AITAUKSIEN KUNTO

Kyselyssä tiedusteltiin mielipiteitä liittyen pienempiin koira-aitauksiin, joiden avulla mm. Hel-
singissä tiiviisti rakennetuilla alueilla mahdollistetaan palveluverkon riittävä tiheys. Kyselyyn 
vastanneista noin kolmasosa kannattaa ainoastaan isoja aitauksia, mutta noin puolet on sitä 
mieltä, että myös pienempiä aitauksia voidaan rakentaa, jos ne mahdollistavat kattavamman 
palveluverkoston. 

Lähtökohtaisesti asukkaat ovat tyytyväisiä siihen, että kaupunki tarjoaa koira-aitauksia yhtenä 
palvelunaan. Myös kyselyn järjestäminen ylipäätään keräsi paljon kiitosta. Kyselyssä asukkailla 
oli mahdollisuus esittää vapaasti toiveita ja antaa kehitysehdotuksia. Niitä kertyikin paljon, 
muun muassa aitauksien toiminnallisuuteen, viihtyisyyteen, kunnossapitoon, sääntöihin ja ylei-
seen viestintään liittyen. Tärkeimpänä koira-aitauksien ominaisuutena asukkaat pitävät aitauk-
sen tarpeeksi isoa pinta-alaa. Aitauksissa tulisi olla riittävästi vapaata juoksutilaa sekä luonnon-
mukaista aluetta koirien liikkumista varten. Monet nykyisistä aitauksista koettiin maapohjan ja 
ojituksen suhteen ongelmallisiksi, paikoittain vesi seisoo, maa on mutainen ja talvisin erittäin 
liukas. Luonnonmukaisuutta ja kasvillisuutta toivottiin niin viihtyisyyttä lisäävänä tekijänä kuin 
funktionaalisena auringonpaahdetta vähentävänä elementtinä. 

Koira-aitauksien sisäänkäynteihin ja aitoihin liittyen käyttäjillä on selkeitä toiveita: kaikissa 
koira-aitauksissa toivottaisiin olevan ns. eteinen, vain yksi hyvällä näköyhteydellä varustettu 
sisäänkäynti sekä nykyistä korkeammat, ehjät ja aukottomat aidat. Kesäsesongiksi toivottiin 
vesipisteitä. Aitauksiin toivottiin myös virikkeitä koirille kuten myös lisää penkkejä, katoksia 
ja parempaa valaistusta. Koiranomistajat tuntuvat pääsääntöisesti arvostavan isojen ja pienten 
koirien erillisiä puolia, toisaalta aitausten koettiin jaettuina olevan usein pinta-alaltaan melko 
pieniä. Toivottiin myös omaa vuoroa pienille alle 8 kg painoisille koirille sekä mahdollisuutta 
varata pieni aitaus satunnaisesti omaan käyttöön jonkinlaista korvausta vastaan. 
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Ylläpitoon asukkaat haluaisivat myös itse osallistua. Aitauksiin toivottiin enemmän eri käyt-
tötarkoituksiin sopivia lapioita ja hiekkaa esim. kuoppien täyttöä ja hiekoitusta varten, sekä 
isompia roskiksia aitauksen sisä- ja ulkopuolelle. Jonkin verran asukkaita puhutti aitauksissa 
tupakointi, ja esille nousi esimerkiksi tuhkakuppien puute. Myös epäasiallinen suhtautuminen 
pieniin tai arkoihin koiriin huoletti käyttäjiä. 

Valtaosa kokee koira-aitaukset yhteisöllisiksi paikoiksi. Yhteisöllisyyden lisäämiseksi toivottiin 
mm. omia Facebook-ryhmiä sekä kameroita, joista pystyisi reaaliaikaisesti tarkastamaan, ketä 
koiraystäviä aitauksessa on paikalla. Ehdotettiin myös, että termi koira-aitaus korvattaisiin ter-
millä koirapuisto, joka on yleisesti asukkaiden käytössä. 

Koira-aitauksien saavutettavuus keräsi paljon kommentteja. Osa toivoo, että esteettömyys huo-
mioitaisiin paremmin ja että aitauksen viereen olisi mahdollista ajaa autolla. Pääsääntöisesti 
asukkaat käyttävät lähiaitauksiaan, mutta erityisen houkuttelevissa kohteissa vieraillaan kauem-
paakin. Käyttäjät toivovat, että aitaukset sijaitsisivat valaistujen ulkoilureittien varrella, esimer-
kiksi kulku syrjäisiin aitauksiin koettiin pimeällä turvattomaksi. Toimintojen välille toivottiin 
synergiaa, esimerkiksi urheilupuistojen yhteyteen toivottiin koira-aitauksia. 

Espooseen toivotaan lisää virallisia koirille tarkoitettuja uimarantoja. Nykyinen Toppelundin 
koirauimapaikka sijaitsee aivan Rantaraitin vieressä ja alueella liikkuu paljon ihmisiä. Noin 150 
kyselyyn vastannutta ehdotti, että kyseinen koirien uimaranta aidattaisiin. Virallisia koirien 
uimarantoja toivottiin myös järvien rannoille, Oittaa nousi esiin vahvana suosikkina. Koira-
uimapaikoille ehdotettiin myös pienten ja isojen koirien erillisiä alueita ja uimapaikkojen yh-
teyteen riittävän suurta maapinta-alaa. Osa vastaajista toivoi, että jollekin Espoon tavallisista 
uimarannoista saisi saapua myös koiran kanssa. Tavallisten uimarantojen nykyistä koirakieltoa 
ehdotettiin muutettavan niin, että se olisi voimassa vain uimarannan kesäsesongin ajan. Koi-
rien uittaminen nousi voimakkaimmin esiin aiheena, johon kaivataan selkeämpää tiedotusta 
myös kaupungin taholta. Koiranomistajat eivät oikein tiedä missä ja milloin koiria saa uittaa. 
Koiranomistajat myös kokivat, että koirattomat ulkoilijat ovat aiheesta aivan yhtä epätietoisia, 
ja tämä aiheuttaa sanaharkkaa eri käyttäjäryhmien välille. Mahdollisten uusien virallisten koi-
rauimapaikkojen toivottiin sijoittuvan kävelyetäisyydelle tai hyvien julkisten liikenneyhteyksien 
päähän. Toppelundinrannan ylläpitoon liittyen annettiin palautetta rannalla kasvavasta kurt-
turuususta, joka aiheuttaa ongelmia koirien tassuille. Palaute johti nopeisiin toimenpiteisiin, 
helmikuussa tätä vieraslajia poistettiin alueelta.

Monet koiranomistajat mainitsivat Helsingin Rajasaaren täydellisenä retkikohteena. Se koet-
tiin koiranomistajien ja koirien hyvinvointia tukevaksi, virkistäväksi ja monipuoliseksi ulkoi-
luympäristöksi. Espooseen toivottiin myös tällaisia erikoisalueita, eniten ehdotuksia saivat iso 
metsäaitaus uintimahdollisuudella, agilityyn erikoistunut koira-aitaus sekä kooltaan erityinen 
suuraitaus.
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Äänestyksen tuloksien perusteella toimenpiteille 
saatiin seuraava tärkeysjärjestys:

Uudet koira-aitaukset

1. Pitkäjärven koirauimapaikka

2. Soukanlahdenpuiston koira-aitaus

3. Kauklahden urheilupuiston koira-aitaus 

4. Juvanpuiston koira-aitaus 

5. Lintukorven koira-aitaus

6. Tonttumaan koira-aitaus

7. Ojaniityn koira-aitaus

8. Pikimetsän koira-aitaus

9. Kiiltokallionpuiston koira-aitaus

10. Vävarsinhaan koira-aitaus

Perusparannettavat koira-aitaukset:

1. Karamzininpuiston koira-aitaus

2. Saarnilaakson koira-aitaus

3. Rantametsän koira-aitaus

4. Turvesuonpuiston koira-aitaus

5. Kellaripuiston koira-aitaus

Luonnoksessa ehdotettiin kymmenen uuden koira-aitauksen toteuttamista ja viiden nykyisen 
aitauksen kunnostamista eli perusparantamista seuraavan kymmenen vuoden aikana. Vastaajia 
pyydettiin äänestämään heidän mielestään tärkeimpiä uusia ja kunnostettavia kohteita. 
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4.3 Asiakaspalvelun palautteet

Koira-aitausohjelman laatimistyön aikana käytiin läpi koira-aitauksiin kohdistuneet kaupungin 
asiakaspalveluun tulleet palautteet ja aloitteet viimeisen kolmen vuoden ajalta.    
Toistuvia aiheita palautteissa ovat:

• eri puolille kaupunkia toivotaan uusia koira-aitauksia: Pohjois-Espoo, Niipperi, 
Niittykumpu, Hansavalkama, Kauklahti, Espoonlahti, Haukilahti, Finnoo, Otanie-
mi, Gumböle, Soukka, Lähderanta, Pohjois-Tapiola, Muurala, Lippajärvi

• toivotaan parempaa valaistusta

• huonokuntoisista aidoista, porteista ja lukoista huomautetaan

• toivotaan omia aitauksia isoille ja pienille koirille 

• toivotaan pysäköintipaikkoja aitausten lähelle

• koirakoulutusalueet koetaan tarpeellisiksi

• ulkoilureiteillä roska-astioita koetaan olevan liian vähän

• koirien uimarannat herättävät kysymyksiä

• koirien ulkoiluttaminen kuntoradoilla herättää kysymyksiä 

Kuntoradat ja hiihtoladut

Kaupunki on rakentanut ja kunnossapitää eri kaupunginosissa valaistuja kunto-
ratoja. Kuntoradat ovat ns. ympyräratoja ja ne on tarkoitettu kesällä lähialuei-
den asukkaiden aktiiviseen ulkoiluun ja lenkkeilyyn sekä talvella hiihdon harras-
tamiseen. Ulkoilijoiden turvallisuuden takaamiseksi sekä vaaran ehkäisemiseksi 
koirien vieminen osalle kuntoradoista on kokonaan kielletty. Koirakielto koskee 
kaikkina vuodenaikoina Hanikan, Kalajärven, Kauklahden, Keskuspuiston, Lato-
kasken, Leppävaaran, Oittaan ja Olarin kuntoratoja sekä Kuntokiharan esteetön-
tä kuntorataa Leppävaarassa.

Järjestyslaki kieltää koirien viemisen kunnostetuille hiihtoladuille. Oittaalla on 
erillinen koirahiihtoon tarkoitettu latu.
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KOIRA-AITAUSOHJELMA 2018–2028
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5 KOIRA-AITAUSOHJELMA 2018 – 2028 

Nykytilanteen kartoituksen, kunnossapitäjien huomioiden, käyttäjäpalautteen sekä kyselyn tu-
losten pohjalta on määritelty perusparannettavat ja uudet aitaukset sekä niiden tavoiteaikatau-
lu. Lisäksi kolme koira-aitausta on määritelty poistettavaksi. 

Toistaiseksi säilyvät koira-aitaukset
Iivisniemenpellon koira-aitaus
Jupperinmetsän koira-aitaus
Lasipuiston koira-aitaus
Lintukorven koira-aitaus
Lukupuronpuiston koira-aitaus
Kirkkojärvenrannan koira-aitaus
Palokaivonpuiston koira-aitaus
Pisanmäen koira-aitaus
Rantametsän koira-aitaus
Ruukinmäen koira-aitaus
Tuuliniityn koira-aitaus
Vermonpuiston koira-aitaus
Viherkallionpuiston koira-aitaus
Vävarsinhaan koira-aitaus

Perusparannettava koirauimapaikka, toteutus 1-5 v sisällä
Toppelundinrannan koirauimapaikka

Perusparannettavat koira-aitaukset, toteutus 1-5 v sisällä
Karamzininpuiston koira-aitaus
Olarin koira-aitaus
Riilahdenpuiston koira-aitaus
Saarnilaakson koira-aitaus
Turvesuonpuiston koira-aitaus

Perusparannettavat koira-aitaukset, toteutus 5-10 v sisällä
Kellaripuiston koira-aitaus

Poistettavat koira-aitaukset, purku 1-5 v sisällä
Hatsinanpuiston koira-aitaus
Kurkijoenpuiston koira-aitaus
Nöykkiönpuiston koira-aitaus

Uudet koira-aitaukset, toteutus 1-5 v sisällä 
Juvanpuiston koira-aitaus
Kauklahden urheilupuiston koira-aitaus
Ojaniityn koira-aitaus
Tonttumaanpuiston koira-aitaus
Pitkäjärven koirauimapaikka

Uudet koira-aitaukset, toteutus 5-10 v sisällä 
Kallvikinniityn koira-aitaus 
Kiiltokallionpuiston koira-aitaus 
Nyåkerinrinteen koira-aitaus
Soukanlahdenpuiston koira-aitaus
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5.1 Perusparannettavat aitaukset

Ohjelmakaudella 2018–2028 on tavoitteena perusparantaa Karamzininpuiston, Olarin, Riilah-
denpuiston, Saarnilaakson, Turvesuonpuiston ja Kellaripuiston koira-aitaukset sekä Toppelun-
dinrannan koirauimapaikka.. Toteutuksen likimääräiset ajankohdat on arvioitu kunkin kohteen 
osalta 1-5 tai 5-10 vuoden ajanjaksoille.

Ohjelman laatimisen aikana pidettiin Soukanlahdenpuiston uudesta koira-aitauksesta puisto-
suunnitelmavaiheen asukastilaisuus. Runsaan palautteen tuloksena päätettiin säilyttää ja perus-
parantaa Soukan vanha koira-aitaus eli Riilahdenpuiston koira-aitaus ja muuttaa se kaksiosai-
seksi aitaukseksi. Soukanlahdenpuiston uuden koira-aitauksen toteutussuunnitelmia ei laadita 
toistaiseksi. 

Muihin koira-aitauksiin ei ole tällä hetkellä todettu kohdistuvan merkittävää perusparannustar-
vetta seuraavan 10 vuoden aikana. Normaalin kunnossapidon yhteydessä korjataan tarvittaessa 
aitoja, portteja sekä pinnoitteita ja hoidetaan kasvillisuutta.

5.2 Poistettavat aitaukset

Erilaiset syyt voivat johtaa koira-aitauksen purkamiseen. Poiston syitä voivat olla esimerkiksi 
aitauksen maankäytön muuttuminen alueella, huono sijainti sekä asukaspalautteen toiveet. Esi-
merkiksi jos aitausta ei ole mahdollista laajentaa tai jakaa erillisiin pienille ja suurille koirille 
tarkoitettuihin osiin, mutta käyttäjämäärät ovat suuret, voidaan huomata, että vanha aitaus 
kannattaa purkaa ja rakentaa uusi korvaava aitaus lähialueelle sopivampaan paikkaan. 

Kolme koira-aitausta on määritelty poistettavaksi ohjelmakaudella:

• Hatsinanpuiston koira-aitaus: alue kaavoitettu muulle rakentamiselle (maankäytön muutos, 
Raide-Jokeri) 

• Kurkijoenpuiston koira-aitaus: alue kaavoitetaan muulle rakentamiselle (Raide-Jokeri) 

• Nöykkiönpuiston koira-aitaus: säilyy, mutta vuokrataan, joten poistuu yleisestä koira-ai-
tausverkostosta 

Kellaripuiston koira-aitaus (TM) Olarin koira-aitaus (TM)
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5.3 Uudet aitaukset

Nykyistä verkostoa ja sen puutteita, tiedossa olleita poistuvia kohteita, asukaspalautteita, 
maankäytön kehittymistä ja väestökehitystä arvioimalla on tunnistettu tarve palveluverkoston 
täydentämiseen. Yhdessä kaupunkisuunnittelukeskuksen ja kaupunkitekniikan keskuksen suun-
nitteluosaston kanssa mm. suunnittelu- ja toteutusresurssit huomioiden on löydetty sijaintipai-
kat yhdeksälle uudelle koira-aitaukselle. Näiden tavoitteellisia toteutusajankohtia tarkennettiin 
kyselyssä saatujen kommenttien perusteella.

Alustavassa suunnitelmaluonnoksessa kyselyn yhteydessä esitetty Pikimetsä koira-aitaus sijoi-
tetaan hiukan eri paikkaan viereisen Miilukorven alueelle ja nimetään Nyåkerinrinteen koira-
aitaus. Syynä siirtoon on Pikimetsän suojelualue.

Uuden koira-aitauksen perustamisesta Painiittyyn on tullut aloite, mutta mm. asemakaavati-
lanne ja etäisyydet asuinrakennuksiin huomioon ottaen sopivaa paikkaa ei ole tässä vaiheessa 
pystytty osoittamaan. 

Ohjelmakauden aikana seurataan Kauniaisten koira-aitaustilannetta. Jos Ymmerstassa sijait-
seva Kauniaisten koira-aitaus poistuu käytöstä, pyritään Espoon puolelle Ullanmäen puistoon 
(asemakaavamerkintä VL) perustamaan uusi koira-aitaus.

5.4 Muut koirapalvelut

Asukaspalautteissa on kyselty paljon koirien uimapaikoista tai missä koiraa saa uittaa. Pääsään-
tönä on, että yleisillä uimarannoilla koirien uittaminen on kielletty. Koiraa voi kuitenkin uittaa 
kytkettynä missä vaan rannalla, joka on siihen soveltuva eikä uittaminen aiheuta haittaa esim. 
linnuille niiden pesimäaikana 15.4.-31.8. Metsästyslain mukaan koira on pidettävä kytkettynä 
1.3-19.8 välisenä aikana. Koiraa saa pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoas-
taan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella.

Espoon kaupunki vuokraa yhdistyksille ja seuroille koirakoulutus- ja harjoituskäyttöön sopivia 
alueita, mm. kenttiä. Tällä hetkellä vuonna 2018 tällaisia kohteita on 15.

Toppelundinrannan koirauimapaikka (HE)
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TAVOITTEELLINEN TILANNE JA VERKOSTON KATTAVUUS 2028
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6 OHJEITA SUUNNITTELUUN JA KUNNOSSAPITOON

Tässä luvussa esitetyt suunnitteluohjeet ja tavoitteet ovat suurelta osin yhtenäisiä mm. Helsin-
gin kaupungin koirapalvelulinjauksessa esitettyjen ohjeiden kanssa.

6.1 Sijaintipaikka ja saavutettavuus

Koira-aitausten sijoittaminen pyritään suunnittelemaan siten, että etäisyys lähimpiin asuinra-
kennuksiin olisi vähintään 100 metriä, jotta haukkuminen ei häiritsisi asukkaita. Tavoitteena 
on säilyttää tai istuttaa suojakasvillisuutta aitauksien ja asutuksen sekä liikennealueiden väliin. 
Alueella olisi hyvä olla valmiiksi puustoa, joka varjostaa kesällä paahteelta. Nämä kriteerit eivät 
kuitenkaan aina ole täytettävissä.  Helsingissä koira-aitauksia on sijoitettu tiheään rakennetuilla 
alueilla hyvinkin lähelle asuintaloja ja liikenneväyliä. Suunnittelutyön yhteydessä tutkitaan näitä 
eri tekijöitä huolella ja pyritään löytämään paras ratkaisu.

Aitauksen on hyvä sijaita valaistun ulkoilureitin varrella, jotta kulku sinne koetaan turvalliseksi 
kaikkina vuodenaikoina. Pysäköintimahdollisuus tulisi löytyä kohtuullisen etäisyyden päästä, 
tosin tämän suhteen eri aitauksien välillä sallitaan suuriakin eroja.

6.2 Esteettömyys

Tavoitteena on, että yksi tai useampi perusparannettavista ja uusista koira-aitauksista palvelisi 
paremmin myös liikuntarajoitteisia. Tällöin liikuntarajoitteisten pysäköintipaikan tulisi sijaita 
aitauksen välittömässä läheisyydessä. Myös muut esteettömyyteen vaikuttavat seikat tulee huo-
mioida kunnostettavien ja uusien aitauksien suunnittelussa. Mahdollisia ns. esteettömiä koira-
aitauksia voisi olla alustavasti ainakin Karamzininpuiston koira-aitaus.

6.3 Koko, kasvillisuus ja varustelu

Koira-aitauksen tavoitteellinen koko on noin 3000 m2, joka on myös Kennelliiton suositus. 
Tämän kokoinen aitaus on mahdollista jakaa kahteen osaan, jolloin pienille koirille varataan 
noin 1000 m2 kokoinen aitaus. Yksiosaisen aitauksen vähimmäiskoko on noin 1500 m2. Ko-
kotavoitteesta voidaan kuitenkin tehdä poikkeuksia tiiviisti rakennetuilla alueilla, jonne ei ole 
mahdollista sijoittaa suurta aitausta. Pienet aitaukset voidaan harkinnan mukaan osoittaa myös 
vain pienten koirien käyttöön, jos kohtuullisen etäisyyden päässä on toinen aitaus.

Maaston tulee olla luontaisesti kuivaa tai kuivatuksesta on huolehdittava rakentamisen yhtey-
dessä. Hyvä maasto on vaihteleva, mutta ei liian jyrkkä. Tasamaata voidaan elävöittää tekemällä 
loivia matalahkoja kumpareita, jolloin samalla huolehditaan pintavesien ohjaamisesta. Hyvät 
näköyhteydet alueen poikki ovat kuitenkin suotavia koirien valvonnan vuoksi.

Alueen muoto vaikuttaa sen käytettävyyteen. Hyvät juoksulinjat ja koiralauman mahdollisim-
man väljät liikkumismahdollisuudet ovat tärkeitä. Teräviä, alle 90 asteen kulmauksia ja ahtaita, 
alle 5 m levyisiä pullonkauloja vältetään, jotta koirat voivat hyvin väistää toisiaan.
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Sijoitettaessa koira-aitauksia voimalinjojen ja maakaasujohtojen läheisyyteen on selvitettävä ja 
otettava huomioon turvamääräykset. 

Espoossa uusien ja perusparannettavien aitausten aitojen suositeltava korkeus on isojen koi-
rien puolella 2,0 metriä ja pienten koirien puolella 1,6 metriä. Aidan alaosa upotetaan maahan 
noin 10 cm, jotta aidan ali ei pääse karkaamaan. Uusissa aitauksissa on havaittu hyväksi etei-
nen, jonne aitaukseen tulija voi rauhassa tulla pelkäämättä, että aitauksessa jo olevat koirat 
karkaavat. Aitatyyppinä Espoossa käytetään pääsääntöisesti kolmilankaverkkoaitaa. Portit ovat 
metallisia huoltoportteja kolmilankaverkkoaidan mallin mukaisesti. Aitojen ja porttien yleisin 
väri on RAL 7016. 

Koira-aitausten tulee olla riittävästi valaistuja, niin että ulkoilu on turvallista myös hämärään 
aikaan. Valaisinten määrä riippuu mm. valaisimien korkeudesta, esimerkkinä noin 4500 m2 ko-
koiseen aitaukseen on asennettu 4 valaisinta. Koira-aitausten varusteisiin kuuluvat myös penkit 
ja infotaulu.

Koira-aitauksiin ei tuoda esimerkiksi agility-esteitä, koulutustelineitä tai leluja, eivätkä käyttäjät 
saa tuoda tai jättää sinne niitä myöskään itse. 

Roska-astioina käytetään syväkeräyssäiliöitä, jotka asennetaan aitausten sisälle. Espoossa on 
ollut käytössä 500 litran suuruinen syväkeräyssäiliö, jossa on kova nostosäiliö ja ns. puistokansi 
saranalla ja alumiiniverhoilulla. Käytetyin väri on RAL 7024. Käyttäjien tulee kerätä jätökset 
roskikseen lapiolla tai siihen tarkoitetussa pussissa. 

Vuonna 2018 viherkunnossapidossa on ollut käytössä 20 koirankakkapussitelinettä. Telineet 
on sijoitettu eri puolille kaupunkia tiiviisti rakennetuille alueille. Yksi pussiteline on sijoitettu 
koira-aitaukseen, muut ovat puistoissa tai katuaukioilla. Pusseja laitetaan telineeseen kerrallaan 
200 kpl. Telineet tulevat erilliseltä toimittajalta, minimimäärä sopimuksessa on 20 telinettä. 
Telineessä on mainostilaa esim. paikallisille yrityksille. Sopimusaika on 2 vuotta.

Lintukorven koira-aitaus, rakennettu 2018 (RP)
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6.4 Kunnossapito

Koira-aitausten kunnossapitovastuu on kaupunkitekniikan keskuksella ja valituilla urakoitsi-
joilla. Kunnossapidettäviä kohteita ovat koira-aitauksien rakenteet, varusteet ja kasvillisuus. 

Kunnossapitäjä vastaa, että koira-aitauksen rakenteet ja kalusteet ovat käyttökunnossa ja tur-
vallisia. Koirien omistajan tehtävänä on mm. ilmoittaa kunnossapitäjälle havaitsemistaan epä-
kohdista. Koiran omistaja myös vastaa koiran kaivamien kuoppien tasoittamisesta.

Koira-aitauksen puhtaanapitovastuu jakautuu kaupungin ja käyttäjien kesken. Kaupunki vas-
taa syväkeräyssäiliöiden tyhjennyksestä. Koiran omistaja vastaa koiran jätösten siivoamisesta. 
Kunnossapitäjä varmistaa, että jokaisessa koira-aitauksessa on lapio koiran jätösten keräämistä 
varten.

Rakennetut koira-aitaukset hoidetaan A3-kunnossapitoluokan mukaisesti ja metsäiset alueet 
C1-luokan mukaisesti. 

Koira-aitaukset eivät ole talvikunnossapidon piirissä. Kunnossapitäjä huolehtii, että portit toi-
mivat myös talvella. Tarvittaessa koira-aitauksen yhteyteen voidaan tuoda hiekoitushiekkalaa-
tikko.

Kaupunki vastaa koira-aitauksen valaistuksesta. 

Kaupunki vastaa, että koira-aitauksen sääntötaulu ja yhteystietokyltti ovat kunnossa ja näky-
vällä paikalla.

6.5 Nimeäminen

Selvitystyön myötä nousi esiin tarve yhtenäistää koira-aitausten nimeämistä. Aitauksia on aiem-
min nimetty mm. kaupunginosan, suuralueen, puiston tai epävirallisen paikannimen mukaan. 
Koira-aitaukset nimetään asemakaavan viheralueen virallisen nimen mukaan. Jos asemakaavas-
sa kyseisellä alueella ei ole nimeä, tulee virallinen nimi pyytää nimistönsuunnittelusta. 

Turvesuonpuiston koira-aitaus (TM)Saarnilaakson koira-aitaus (TM)
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7 OHJELMAN TOTEUTTAMINEN, SEURANTA JA PÄIVITYS

7.1 Investoinnit ja kustannukset

Ohjelman toteutuminen edellyttää keskimäärin yhden uuden aitauksen toteuttamista vuosittain 
ja yhden nykyisen aitauksen perusparantamista joka toinen vuosi.

Uusien koira-aitauksien kustannukset ovat vaihdelleet 100.000 – 350.000 euron välillä riippuen 
mm. alueen maaperästä ja koira-aitauksen koosta.

7.2 Ohjelmointi suunnitteluohjelmaan

Kunnostettavat, purettavat ja uudet aitaukset ja niihin tarvittavat suunnittelu- ja toteutusre-
surssit arvioidaan vuosittain. Kohteet viedään kunkin vuoden suunnitteluohjelmaan. 

7.3 Toteutuksen seuranta ja ohjelman päivitys

Koira-aitausohjelman toteutumista seurataan vuosittain ja ohjelma päivitetään vähintään ker-
ran ohjelmakauden aikana.

7.4 Hallinnollinen käsittely

Espoon koira-aitausohjelma 2018–2028 ja palveluverkkotarkastelu on esitelty ja hyväksytty 
teknisessä lautakunnassa 17.10.2018. 

Uudesta koira-aitauksesta laaditaan puistosuunnitelma, jollei puistosta jo aikaisemmin ole tehty 
katupäällikön päätöstä. Puistosuunnitelmavaiheeseen liittyy vuorovaikutteinen yhteistyö asuk-
kaiden ja koira-aitauksen käyttäjien kanssa.

Suunnitelmaluonnos esitellään asukastilaisuudessa, josta tiedotetaan maastoon vietävin ilmoi-
tuksin ja lähettämällä kirjeet kyseistä puistoaluetta lähellä oleville (puistoon rajautuville) asuk-
kaille ja maanomistajille. Asukastilaisuudesta tiedotetaan myös Espoon nettisivuilla, jossa puis-
tosuunnitelmaluonnos on nähtävillä.

Uuden koira-aitauksen puistosuunnitelmasta tehdään katupäällikön päätös, joka on valituskel-
poinen.

Perusparannettavista ja purettavista koira-aitauksista ei katupäällikön päätöstä tarvitse tehdä. 
Purkamisesta ja sen syistä tiedotetaan käyttäjille hyvissä ajoin ennen purkamista. Samalla tie-
dotetaan mahdollisen uuden korvaavan koira-aitauksen perustamisesta.
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