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Kallvikinniityn koira-aitauksen asukaskyselyn raportti 

 

Tässä raportissa esitellään Espoon Saunalahteen, Kallvikinniityn puistoalueelle, suun-

niteltua uutta koira-aitausta koskevan asukaskyselyn tuloksia, sekä kerrotaan kuinka 

palaute tullaan huomioimaan aitauksen suunnittelussa. Raportissa on viimeisenä esi-

tetty myös puhelimen ja sähköpostin välityksellä saadut yhteydenotot.  

Tietoa kyselystä: 

Kyselyn tavoitteena oli selvittää asukkaiden toiveita ja mielipiteitä liittyen koira-aitauk-

sen ehdotettuun sijantiin, rakenteisiin ja kalusteisiin. Lisäksi kyselyn alussa kerättiin 

taustatietoja tulevan aitauksen käyttäjistä ja käytöstä sekä havaintoja mahdollisista lie-

veilmiöistä. Kyselyn viimeisessä osiossa asukkaat pystyivät myös antamaan hank-

keesta avointa palautetta.  

Linkki kyselyyn löytyi hankkeen omalta nettisivulta osoitteesta:  

https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/kallvikinniityn-koira-aitaus 

Kysely oli auki 27.1.-12.2.2023 välisenä aikana.  

Kyselyn tulokset: 

Kyselyyn vastasi 42 asukasta. Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin, 

vaan ainoastaan tärkeimmiksi kokemiinsa.  

Alla on esitetty kaikki kyselyssä olleet kysymykset ja niihin saadut vastaukset tiiviste-

tysti. Vastausten jälkeen on myös kerrottu kuinka palaute tullaan huomioimaan koira-

aitauksen suunnittelussa. 

  

https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/kallvikinniityn-koira-aitaus


 

Raportti 2 (8) 

21.2.2023            

 
 

Kysymys 1. Kuinka suuri etäisyys sinulla on kotoa Kallvikinniityn puistoon? 

Vastaajia 42 kpl.  

Kyselyyn vastasi lähialueella asuvia asukkaita. Puolet (50%) vastaajista ilmoitti asu-

vansa 500 metrin etäisyydellä tai lähempänä puistosta, 33,3% 500 metrin – 1km etäi-

syydellä, 9,5% 1 - 2 km etäisyydellä ja 7,2% 2 - 5 kilometrin. Yksikään vastaaja ei 

asunut yli viiden kilometrin etäisyydellä puistosta. 

2. Esiintyykö puistossa lieveilmiöitä? 

Vastaajia 42 kpl. Vastauksia annettu 52kpl (monivalintakysymys) 

Vastaajista 57,1% ei ole huomannut puistossa lieveilmiöitä ja 23,8% ei osaa sanoa. 

Muiden vastaajien mukaan puistossa kuitenkin ilmenee jonkin verran roskaamista 

(16,7%), yöaikaista metelöintiä (7,1%) ja tappeluita (4,8%). Yhden vastaajan mukaan 

puistossa ilmenee myös alkoholin- ja huumeidenkäyttöä sekä muiden häirintää. 

Vastaus: Puistoon sijoitetaan lisää roska-astioita, joihin on mahdollista viedä myös 

koirien jätökset. Koira-aitauksen valaistus sammutetaan klo. 22-07 välillä minkä toivo-

taan estävän yöaikaisen metelöinnin lisääntymistä.  

3. Miten tulet kulkemaan koira-aitaukselle kun se rakennetaan? Voit valita useamman vaih-

toehdon. 

Vastaajia 42 kpl. Vastauksia annettu 43kpl (monivalintakysymys) 

Koira-aitaukselle tullaan pääsääntöisesti kulkemaan kävellen (83,3%), 11,9% ei tule 

käyttämään koira-aitausta, 4,8% tulee kulkemaan autolla ja 2,4% julkisella liiken-

teellä. 

Vastaus: Aitauksen sijainnin määrityksellä on pyritty huomioimaan muun muassa 

kaikki eri tavoin aitaukseen saapuvat käyttäjät. Mahdollisia liikuntaesteisiä käyttäjiä 

varten Kallvikinkartanonkadun pysäköintialueelle tehdään Rosopolun raitin viereen 

kaksi uutta LE-paikkaa, sekä yhteys puistoraitille, jolloin aitaus on paremmin myös 

heidän käytettävissä.   

4. Minkä kokoisten koirien kanssa tulet käymään koira-aitauksessa? Voit valita useamman 

vaihtoehdon 

Vastaajia 42 kpl. Vastauksia annettu 48kpl (monivalintakysymys) 

Isojen koirien kanssa aitausta tulee käyttämään vastaajista 54,8%, pienten 47,6% ja 

11,9% ei tule käyttämään aitausta ollenkaan. 

Vastaus: Aitaus tullaan toteuttamaan suunnitellusti kaksiosaisena, eli se jaetaan kah-

teen osaan pienille ja isoille koirille. Aitaus toteutetaan Kennelliiton suositusten mu-

kaisessa koossa.  
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5. Miten usein tulet käyttämään koira-aitausta? 

Vastaajia 42 kpl. 

Koira-aitausta tulee käyttämään säännöllisesti 66,7% vastaajista, satunnaisesti 

19,0%, 11,9% ei tule käyttämään aitausta ja yksi vastaaja ei osaa sanoa.  

6. Miten tyytyväinen olet tulevan koira-aitauksen sijoitukseen välillä 0-10 (0= en pidä sijain-

nista ollenkaan / 10= pidän sijainnista erityisen paljon)? 

Vastaajia 38 kpl.  

Vastausten keskiarvo oli 7,7 ja mediaani 9.  

Vastaus: Kts. seuraavan kysymyksen vastaus 

7. Voit perustella edelliseen kysymykseen antamaasi vastaustasi tässä 

Vastaajia 28 kpl.  

Sijainnista pidettiin, koska sinne on helppo saapua eri liikenneyhteyksien kautta ja 

lähellä on iso parkkipaikka, alueella on paljon koiria eli aitaukselle on tarvetta, puisto 

on rauhallinen ja se on lähellä monen vastaajan kotia.  

Sijaintia pidettiin huonona, koska alue on puuton, aitaus rumentaisi maisemaa, se on 

lähellä Makasiinitien asuinrakennuksia, 100 metrin etäisyys lähimpään asuinraken-

nukseen ei toteudu joka puolella aitausta, puistossa on jo valmiiksi hyvät mahdolli-

suudet ulkoiluttaa koiria puistoreiteillä, joten tarvetta aitaukselle ei ole. Huolissaan ol-

tiin myös melun lisääntymisestä. Muutama vastaaja toivoi aitausta siirrettäväksi toi-

selle puolelle Salakuljettajantietä Saarenpellon puistoon tai Kurttilaan. 

Vastauksissa ilmeni myös tarve roska-astioille ja puille, kauniina pidettyjen huleve-

sirakenteiden säilyttäminen ja aitaukseen toivottiin vaihtelevaa maastoa. Yksi vas-

taaja toivoi, että aitausta suurennettaisiin. 

Vastaus: 

Koira-aitauksen sijainti tullaan säilyttämään Kallvikinniityn puistoalueella, sillä ehdo-

tettua sijaintia pidettiin pääosin hyvänä, ja se ei herättänyt asukkaiden keskuudessa 

laajaa vastustusta. Aitauksen suunnitteluratkaisuissa pyritään ottamaan asukkaiden 

huolet mahdollisimman hyvin huomioon liittyen muun muassa maisemallisiin asioihin 

ja melun mahdolliseen lisääntymiseen.    

Kallvikinniityn sijainti koira-aitaukselle perustuu Espoon koira-aitausohjelmaan 2018-

2028. Ohjelman laadinnan aikana tutkittiin muitakin mahdollisia sijainteja koira-aitauk-

selle, mutta niistä Kallvikinniitty osoittautui otollisimmaksi muun muassa hyvän saavu-

tettavuuden vuoksi, sekä maankäytöllisistä syistä, joista on kerrottu seuraavissa kap-

paleissa tarkemmin.  
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Ohjelman laadintaan sisältyi myös asukaskuulemista, jossa selvitettiin mm. asukkai-

den toiveita aitauksien sijainneista.  

Koira-aitausohjelma on nähtävillä tässä osoitteessa:  

https://www.espoo.fi/fi/koira-aitausohjelma-ja-saannot  

Pohjoisempana, Kurttilan suunnalla kaupungin maanomistuksessa olevia asemakaa-

voitettuja puistoalueita on rajoitetusti, ja ne ovat kooltaan pieniä verrattuna koira-ai-

tauksen tarvitsemaan tilantarpeeseen. Puistot ovat myös etupäässä metsäisiä, jolloin 

koira-aitauksen rakentaminen vaatisi puiden kaatoa laajalta alueelta. Suuri osa Kurtti-

lan alueesta on myös asemakaavoittamatonta, sillä asemakaava on vasta vielä vi-

reillä. 

Kauklahden Urheilupuistoon on suunniteltu uusi koira-aitaus, joka rakennetaan lähi-

vuosina, ja joka tulee palvelemaan pohjoisempana asuvia koiranomistajia- ja ulkoilut-

tajia.  

Kauklahden Urheilupuiston koira-aitauksen suunnitelma on nähtävillä täällä: 

https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/kauklahden-urheilupuiston-koira-aitaus  

Etelämpänä Saunalahdessa kaupungin puistoalueet ovat myös hyvin metsäisiä ja 

avoimet puistoalueet taas ovat pieniä.  

Espoon kaikkien koira-aitauksien muodostaman verkoston näkökulmasta koira-ai-

tauksen sijoittuminen Kallvikiniitylle palvelee asukkaita saavutettavuuden kannalta 

tasapuolisemmin. Alueelle on myös tulossa lisää asuinrakentamista, joten koiran-

omistajien määrä tulee myös lisääntymään.   

Aitauksen sijoittamista Salakuljettajantien toisella puolella olevalle Saarenpellon puis-

toalueelle on tutkittu, mutta alueen asemakaava, kaavamääräykset, ja olevat raken-

teet tekevät sijoituksesta hankalan.  

Saarenpellon puiston ja Aarrekartanpolun itäpuolella oleva nykyinen avoin niittyalue 

on kaavoitettu asemakaavassa Y-tontiksi, eli yleisten rakennusten korttelialueeksi, ja 

Kanisteritien ympäröivä avoin ja puustoinen alue asuintonteiksi. Puistossa olevat 

puustoiset alueet on asemakaavassa esitetty alueina, joiden tulee säilyä istutettuna, 

ja Kurtinniityntien vieressä puiston länsiosassa on asemakaavassa esitetty kasvilli-

suudella istutettava alue. Aitausten sijoittaminen näille paikoille ei ole kaavasta joh-

tuen mahdollista. Puistossa on myös nykyisellään säilytettävä hulevesikenttä ja maa-

kaasuputki, joiden alueelle aitausta ei myöskään voida sijoittaa. Ainoa mahdollinen 

sijainti koira-aitaukselle (tilavaatimus huomioiden) on Aarrekartanpolun länsipuolella 

ja olevan metsikön itäpuolella, mutta tällöin se tulisi Y-tontille myöhemmin rakennetta-

van kiinteistön viereen.  

https://www.espoo.fi/fi/koira-aitausohjelma-ja-saannot
https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/kauklahden-urheilupuiston-koira-aitaus
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Kallvikinniityllä koira-aitaukselle vapaata tilaa on enemmän ja se on myös saavutetta-

vissa helpommin julkisilla kulkuvälineillä sekä autolla. Kallvikinniityllä koira-aitaus pal-

velee myös tulevan rantaraitin käyttäjiä. 

Aitaus on tarkoituksena sijoittaa Kallvikinniityn puiston koillisosaan, olevalle niittyalu-

eelle Rosopolun puistoraitin molemmin puolin niin, että toiselle puolelle tulee pienten 

koirien aitaus ja toiselle isojen. Aitauksen länsipuolella oleva metsikkö säilytetään en-

nallaan, jolloin se tarjoaa melu- ja näkösuojaa mahdollisesti myöhemmin Kallvikinkar-

tanonkadun varrelle rakentuville asuinrakennuksille. 

Koira-aitaukseen tulee olemaan matkaa Salakuljettajantieltä ja sen bussipysäkeiltä 

noin sata metriä ja Kallvikinkartanonkadun yleiseltä pysäköintipaikalta noin 70 metriä. 

Etäisyys Makasiinitien pysäköintialueelta on vähän alle 200 metriä. Liikuntaesteisille 

saadaan myös helposti tehtyä lyhyt ja esteetön yhteys koira-aitaukseen Kallvikinkar-

tanon kadun pysäköintialueelta.  

Saarenpeltoon lähimmältä yleiseltä pysäköintipaikalta olisi matkaa lähes puoli kilo-

metriä, ja tästä johtuen liikuntaesteisille pitäisi tehdä erillinen pysäköintipaikka puis-

toon koira-aitauksen viereen.  

Koira-aitauksien ja asuinrakennuksien välisenä suositeltuna etäisyytenä on yleisesti 

pidetty 100 metriä, mutta Espoo on kasvava kaupunki mikä näkyy mm. kaupunkira-

kenteen tiivistymisessä. Tästä syystä ei valitettavasti tule aina olemaan mahdollista 

noudattaa kaikkia puistopalvelujen etäisyyssuosituksia lähimpiin asuinrakennuksiin.  

Kallvikinniityllä koira-aitaus tullaan maisemoimaan mm. kasvillisuuden avulla ympä-

ristöönsä paremmin sopivaksi. Puita pyritään sijoittamaan niin että ne tarjoavat kesä-

aikaan suojaa auringolta. Myös meluhaittojen torjuntaan kiinnitetään huomiota.  

Olevat ojat säilytetään ja koira-aitauksen hulevedet ohjataan niihin suodatuspainan-

teiden kautta. 

Pimeään aikaan aitauksen valaistus sammutetaan klo. 22-07 välisenä aikana, millä 

pyritään vähentämään yöaikaista käyttöä ja siitä aiheutuvaa melua.   

Aitaus toteutetaan Kennelliiton suositusten mukaisesti, jossa isojen koirien puolella 

tilaa tulee olemaan noin 2000 neliötä ja pienten 1000m2. 

 

8. Mitä mieltä olet koira-aitauksen oleskelukalusteista? (huom. näiden lisäksi aitauksiin on 

tulossa vähintään syväkeräysastoita ja info-taulut) 

Vastaajia 41 kpl. Vastauksia annettu 47kpl (monivalintakysymys) 

Kuva 1: Ote asemakaavasta. 
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56,1 prosentin mukaan vastaajista yksi penkki molemmille puolille aitausta riittää 

oleskeluun riittävästi. Useampia penkkejä toivoi 24,4% ja 17,1% mukaan aitauksessa 

ei ole tarvetta penkeille ja 17,1% toivoi myös muita kalusteita, joita olivat roska-astiat, 

vesihana, valaisimet, muita istumamahdollisuuksia kuin penkkejä, toko/agility väli-

neitä, ilmoitustaulu. 

Vastaus: 

Aitauksiin tullaan sijoittamaan yhdet penkit. Liikuntaesteisten vuoksi aitaukseen tul-

laan asentamaan tavalliset esteettömät puistopenkit. Aitauksiin tulee myös info-taulut, 

roska-astiat ja valaisimet. Vesihana sekä toko-/agilityvälineet eivät kuulu Espoon 

koira-aitauksien kalusteisiin ja niitä ei mm. turvallisuus- ja kustannussyistä ole mah-

dollista Kallvikinniityn koira-aitaukseen sijoittaa. 

9. Millaisia virikkeitä haluaisit koirille? Voit valita useamman vaihtoehdon. 

Vastaajia 41 kpl. Vastauksia annettu 97kpl (monivalintakysymys) 

75,6% vastaajaa toivoi aitaukseen puunrunkoja, 68,3% maakumpuja, 46,3% kiviä ja 

41,5% muita virikkeitä. 2 vastaajaa ei osannut sanoa. Muita toivottuja virikkeitä olivat: 

puomi, hiekka-alue, putkia, vaihtelevaa maastoa, puita, haisteltavia asioita, metsää, 

nurmea, kasvillisuutta, pensaita, hyppyesteitä, kiipeilyväline. 

Vastaus: 

Aitauksesta pyritään tekemään mahdollisimman monipuolinen ja mielenkiintoinen 

kustannus- ja turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Aitauksen sisältö tarkentuu suun-

nittelun aikana, ja suunniteltuja rakenteita on mahdollista kommentoida puistosuunni-

telmaluonnoksen tultaessa nähtäville.  

10. Viimeisenä voit kertoa vielä avoimesti muusta Kallvikinniityn koira-aitaukseen liittyvistä 

toiveista ja huomioista. 

Vastaajia 27 kpl.  

Vastauksissa toistui paljon samoja asioita kuin edellisissä kysymyksissä, ja niihin ei 

ole laadittu vastinetta erikseen. 

Vastauksissa kiitettiin hankkeen eteenpäin viemisestä, sillä koira-aitaukselle on tar-

vetta, aidatuista eteisistä pidettiin, toivottiin puistoon kakkapussitelinettä, puita koira-

aitaukseen ja sen ympärille, monipuolista maastoa, vehreyttä, turvallisuutta, roska-

astioita, isompaa aitausta, toivottiin kasvillisuutta aitauksen ja puistoraittien välille, 

avointa tilaa josta tulee turvallinen olo, lapioita ja aitauksen hyvää maisemointia ym-

päristöönsä. 

Aitauksen sijaintia kritisoitiin ympäristöön sopimattomana ja melua aiheuttavana, ai-

tausta pidettiin liian isona kustannuksena kaupungille, penkkejä pidettiin koirille 
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vaarallisina, aitausta toivottiin siirrettävän. Yksi asukas kritisoi sitä, että asukkaille 

tieto aitauksesta tuli liian myöhäisessä vaiheessa suunnittelua ja puistossa ei ole 

käyty ennen suunnitteluun ryhtymistä suunnittelusta vastaavan tahon toimesta. 

Vastaus: Kakkapussitelineiden lisäämistä alueelle tarkastellaan suunnittelun aikana. 

Lapiot eivät valitettavasti kuulu Espoon kaupungin koira-aitauksen välineistöön, mutta 

asukkaiden voivat tuoda niitä aitaukseen itse. Aitauksen etäisyyttä olevista puistorai-

teista ja mahdollisia istutuksia niiden välille tarkastellaan suunnittelun aikana. Tavoit-

teena on, että aitauksessa olevat koirat häiriintyisivät mahdollisimman vähän raitilla 

olevasta liikenteestä.  

Koira-aitauksesta on tullut tieto asukkaille ensimmäistä kertaa Espoon koira-aitausoh-

jelman 2018-2028 yhteydessä vuonna 2018, jossa on kerrottu että suunnittelu alkaa 

siitä hetkestä 5-10 vuoden sisällä.  

Koira-aitausohjelma löytyy tältä nettisivulta:  

https://www.espoo.fi/fi/koira-aitausohjelma-ja-saannot  

Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen yleisen käytännön mukaan puistohankkeesta 

tiedotetaan ohjelman julkaisun jälkeen seuraavan kerran suunnitteluhankkeen alka-

essa. Tässä hankkeessa tiedotus tapahtui Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen 

some-kanavien kautta, Espoon kaupunginosayhdistyksiä tiedottamalla sekä puistoon 

kiinnitetyillä maastotiedotteilla. Kaupunkitekniikan keskuksen käytännön mukaisesti 

puistoon rajautuville kiinteistöille lähetetään kirjeet postitse silloin kun puistosuunnitel-

maluonnos tulee virallisesti asukkaille nähtäville. 

Jokaisessa suunnitteluvaiheessa kirjeitä ei valitettavasti ole ajankäytöllisten resurs-

sien puutteesta johtuen mahdollista lähettää erikseen. 

Ennen suunnittelun aloitusta puistossa on suoritettu kaupungin suunnittelusta vastaa-

van tahon toimesta maastokäynti, ja lisää maastokäyntejä tehdään myös suunnittelun 

aikana.  

 

Muut yhteydenotot 

Suunnitteluhankkeeseen liittyen saatiin myös yksi puhelimen ja yksi sähköpostin väli-

tyksellä tullut yhteydenotto. Molemmissa korostui tyytymättömyys aitauksen ehdotet-

tuun sijaintiin.  

Aitaus koettiin sopivan huonosti avoimelle niittyalueelle maisemallisista syistä, ja 

koska alueella ei ole aitausta auringolta suojaavia rakenteita. Alueen maaperää pidet-

tiin myös savisuuden vuoksi käytölle sopimattomana. Kallvikinniityn puistossa olevat 

puistoraitit koettiin tarpeeksi riittävinä koirien ulkoilutusta varten, ja aitaus toivottiin 

https://www.espoo.fi/fi/koira-aitausohjelma-ja-saannot
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siksi siirrettävän alueelle jonka asukkailla ei olisi nykyisellään riittävästi mahdollisuuk-

sia koirien ulkoilutukseen.   

Aitaus ehdotettiin siirrettäväksi Salakuljettajantien toisella puolella olevalle puistoalu-

eelle, Aarrekartan puistopolun varrelle. 

Vastaus: Koira-aitauksen sijainti tullaan säilyttämään Kallvikinniityn puistoalueella, 

sillä ehdotettu sijaintia pidettiin pääosin hyvänä, ja se ei herättänyt asukkaiden kes-

kuudessa laajaa vastustusta. Aitauksen suunnitteluratkaisuissa pyritään ottamaan 

asukkaiden huolet mahdollisimman hyvin huomioon liittyen etenkin maisemallisiin asi-

oihin ja melun mahdolliseen lisääntymiseen.   

Toiveeseen siirtää aitaus Saarenpellonpuistoon on vastattu tässä kyselyssä aiemmin 

sivulla 4. 

Maaperä ei estä aitauksen rakentamista, sillä aitauksen perustukset tullaan suunnit-

telemaan ja toteuttamaan maaperäolosuhteet huomioiden. Kuivatus pyritään suunnit-

telemaan niin että aitauksen käyttö on mahdollista sateisillakin olosuhteilla. 

 


