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Kauklahden urheilupuiston koira-aitaus, 
rakennussuunnitelmaluonnoksen selostus  

Sijainti: 

Kauklahteen, Kauklahden urheilupuistoon, suunnitellaan uusi koira-aitaus. Koira-aitaus 

tulee sijaitsemaan puiston pohjoisosassa, Asgårdin kadun päätteenä olevan 

pysäköintialueen ja Mankinjoen välisellä peltoalueella. Kulkuyhteys koira-aitaukseen 

toteutetaan olevalta puistokäytävältä.  

Tulevan koira-aitauksen alue on kaupungin maanomistuksessa, mutta sen pohjois- sekä 

itäsivuilla (Mankinjoen varsi) on yksityistä maata. Aitauksen alueella on voimassa 

Hansavalkaman asemakaava (049 511600 11.6.2007, Hansakallion asemakaavan 

muutos). Asemakaavassa suunnittelualue sijoittuu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle 

(VU). Asemakaavassa on puiston pohjoisosaan esitetty ohjeellinen koirien 

ulkoiluttamiseen varattu alueen osa (ku). Koira-aitauksesta on laadittu 

yleissuunnitelmatasoinen puistosuunnitelma vuonna 2011. 

Vuoden 2011 puistosuunnitelmassa koira-aitaus on esitetty 5 300m2 kokoisena, mutta 

koira-aitauksen kokoa on jouduttu pienentämään rakennussuunnitteluvaiheessa, sillä 

koira-aitauksen eteläpuolelle on suunnitteilla tulevaisuudessa uusi liikuntakenttä ja 

lähiliikuntapaikka. Näiden hankkeiden osalta suunnittelua ei ole vielä käynnistetty, mutta 

hankkeesta tullaan tiedottamaan asukkaita, kun se on ajankohtaista.  

Suunnittelualueen länsisivulla sijaitsee Mankinjoki, pohjoissivulla yksityinen peltoalue, 

idässä pientalovaltainen asuinalue ja etelässä samalla puistoalueella aidattu pallokenttä 

ja ulkokuntoilupaikka. Mankinjoen länsisivulla on Kehä III. Asgårdin kadun päässä on 

oleva yleinen pysäköintipaikka, josta etäisyys koira-aitaukseen tulee olemaan alle sata 

metriä. 

Suomen valtion Väylävirasto tulee lähitulevaisuudessa suoristamaan koira-aitauksen 

kohdalla Mankinjoen uomaa, Kehä III kehittämishankkeen yhteydessä. Hankkeessa 

uoman alue ja puusto tullaan ennallistamaan. Koira-aitauksen koossa ja sijoituksessa on 

huomioitu uoman uusi sijainti ja joen varren suojavyöhyke.  

Mankinjoen varren kasvillisuus (puut ja pensaat) kuuluu lepakoiden elinalueeseen ja 

Mankinjoki on myös arvokas virtavesiympäristö, jossa esiintyy mm. uhanalaista 

meritaimenta. Koira-aitauksen sijainti ja rakentaminen eivät kuitenkaan tule 

vaikuttamaan edellä mainittujen lajien elinoloihin. 

Alue sijoittuu lisäksi Mankbyn kylänmäen (kulttuuriympäristökohde) alueelle. Mankinjoen 

siirron suunnittelun yhteydessä alueella on tehty kaivauksia, minkä vuoksi tämä hanke 

ei edellytä kaupunginmuseon puolesta tutkimuksia. 
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Koira-aitaus: 

 

Tavoitteena on suunnitella viihtyisä, nykypäivän vaatimuksia vastaava, sekä 

esteettömästi saavutettava koira-aitaus. 

Kennelliiton suositus koira-aitauksen koosta on seuraava: isoille koirille varattu alue n. 1 

500 m2 ja pienille koirille varattu alue n. 1 000 m2. Kauklahden urheilupuiston koira-

aitauksen koko tulee olemaan noin 2 800 m2, jossa pienille koirille rakennettavan osan 

koko on 1200 m2 ja isojen koirien 1600 m2. 

Tavoitteena on tehdä koira-aitauksesta esteetön. Asgårdin kadun päässä olevalle 

pysäköintialueelle tehdään uusi liikuntaesteisten paikka, ja koira-aitauksen pinnoitteiden, 

rakenteiden ja kalusteiden suunnittelussa on pyritty saamaan aitauksesta helposti 

saavutettava ja käytettävä. 

Koira-aitaus aidataan kolmilankaverkkoaidalla. Isojen koirien puolella aidan korkeus on 

2 metriä ja pienten 1,6 metriä. Sisäänkäyntien yhteyteen sijoitetaan aidatut eteiset, jotka 

mahdollistavat turvallisemman kulun aitaukseen ja ulos. Aitaukseen asennetaan myös 

huoltoportit kunnossapitoa varten. 

Kalusteiksi koira-aitaukseen sijoitetaan syväkeräyssäiliöt, penkkejä sekä koirien leikkiä 

varten luonnonelementtejä, kuten puunrunkoja ja kiviä. Lisäksi molempiin aitauksiin 

sijoitetaan ilmoitustaulut. Aitauksen ulkopuolelle, sisäänkäyntien läheisyyteen sijoitetaan 

myös penkki ja roska-astia ja toinen penkki sijoitetaan koira-aitaukseen johtavan 

puistokäytävän yhteyteen. Pysäköintialueen vieressä puistokäytävän varrella oleva 

roska-astia säilytetään. Aitaus ja sinne johtava puistokäytävä tullaan valaisemaan. 

Pääosin koira-aitauksen pinnat toteutetaan niittynä/ maisemanurmena ja aitauksen 

ulkopuoliset alueet niittynä. Aitaukseen johtava puistoraitti ja aitauksen sisääntulot 

tehdään kivituhkalla. Aitauksen sisälle tulevat polut ja suuri osa oleskelualueesta 

päällystetään sora-hakeseoksella.   Penkkien alustat tehdään kiveyksellä.  

Koira-aitaukseen istutetaan puita- ja pensaita ryhmiin. Istutukset toimivat varjostavana 

elementtinä ja suojana isojen ja pienten aitausten välillä. Puita istutetaan myös koira-

aitauksen ulkopuolelle lieventämään aitauksen käytöstä johtuvia näkö- ja meluhaittoja. 

Pensasistutukset suojataan matalalla suoja-aidalla.   

Pintavesiä ohjataan suurimmaksi osaksi aitauksen länsi- ja pohjoissivulle loivan 

maastonmuotoilun avulla. Vesien käsittely tapahtuu aitalinjan ulkopuolella. Aitauksen 

pohjois- sekä länsisivuilla aidan vierelle rakennetaan suodatuspainanteet, jonka kautta 

vedet ohjataan koira-aitauksen pohjoispuolella sijaitsevaan viherpainanteeseen ja 

olemassa olevaan laskuojaan. Hulevesien viivytys ja puhdistus on erittäin tärkeää, jotta 

jokeen ei pääse valumaan koirien eritteitä sisältävää hulevettä. 

 


