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Vastauksena koirapuistoaloitteeseen tekninen toimiala on koonnut alle
maankäytön ja ympäristönsuojelun sekä sivistystoimialan viranhaltijoiden
lausunnot:
Kaavoitusarkkitehdin lausunto:
Karkkilassa ei ole vielä yhtään koirapuistoa ja siitä syystä sen
perustamisesta on käyty keskusteluja koirapuistohankkeen edustajien
kanssa alkuvuodesta 2017. Keskustelujen perusteella on etsitty sopivaa
paikkaa koirapuistolle Karkkilan keskustan alueelta. Lisäksi asiasta on
järjestetty 19.4.2017 yleisötilaisuus, jossa esiteltiin koirapuistoon liittyviä
lähtökohtia ja etsittiin sille sopivaa paikkaa.
Koirapuistot sijoittuvat yleensä taajaman alueelle. Sen tarkoitus on tarjota,
erityisesti keskustan asukkaille, paikka, jossa koiraa voi pitää vapaana. Se
toimii sekä koirien että niiden omistajien sosiaalisena tapaamispaikkana.
Koirapuiston sijaintipaikalla on merkitystä, jotta sillä on riittävä käyttöaste.
Sen tulee olla hyvin saavutettavissa jalan ja autolla, jolloin puisto palvelee
niitäkin, jotka asuvat sen sijaintiin nähden vähän kauempana. Tästä syystä
koirapuiston läheisyyteen tarvitaan autopaikkoja. Tilan tarve aidatulle
koirapuistolle vaihtelee 1 500 m2 – 3 500 m2 välillä. Kokoon vaikuttaa mm.
se, että onko pienille ja isoille koirille omat alueensa. Koirapuiston tulisi
sijaita keskustan tuntumassa kaavan mukaisella puisto- tai
lähivirkistysalueella. Koirapuiston sijoittuessa nykyisen keskustarakenteen
sisään, joka on asukkaiden mielestä ympäristöltään valmis, voi olla vaikeaa
sijoittaa sitä asuinrakennusten läheisyyteen sieltä mahdollisesti aiheutuvien
häiriöiden vuoksi. Käytännössä koirapuisto sijoitetaan riittävän etäälle
lähialueen asuinrakennuksista.
Edellä mainittujen tavoitteiden ja rajoitteiden vuoksi keskustan alueelta ei
ole löydetty toistaiseksi kovin montaa koirapuistolle sopivaa paikkaa.
Koirapuiston sijoittamista on tutkittu Asemanrannan lounaisosaan,
nykyisen sähköaseman läheisyyteen. Asemakaavassa alue on osoitettu
varastorakennusten korttelialueeksi, mutta vuonna 1958 vahvistunutta
asemakaavaa voi pitää vanhentuneena. Alueella onkin vireillä
asemankaavan muutos. Sinne on suunniteltu asuinkerrostalorakentamista,
mutta koirapuisto on sijoitettavissa niin, että se on riittävän etäällä

asutuksesta ja kuitenkin paikkana hyvin saavutettavissa. Toisena
vaihtoehtona on tutkittu Helsingintien eteläpuolella pienen mäen päällä
olevaa aluetta, joka on jalkapallokentän ja Yrittäjäntien välissä. Alue on
asemakaavassa urheilu- ja virkistyspalveluiden aluetta, joten asemakaavan
puolesta koirapuisto soveltuu alueelle. Kyseinen paikka on hyvin
saavutettavissa. Alustavien tarkastelujen perusteella mäen tasainen alue
on suhteellisen kapea ja siellä kulkee kevyen liikenteen reitti ja talvella
siellä on myös hiihtolatu. Lisäksi siellä on muutamia kuntoilutelineitä.
Mäelle johtaa ajoväylä Helsingintieltä. Koirapuisto ja muutama
pysäköintipaikka on ehkä mahdollista sijoittaa alueelle, mutta se vaatii
tarkempaa suunnittelua. Kaavoitus ottaa mielellään vastaan lisää
ehdotuksia koirapuistolle sopivasta paikasta.
Ympäristönsuojelusihteerin lausunto:
Ympäristönsuojelu ja -valvonta ei vastusta koirapuiston sijoittamista
Asemanrannan lounaiskulman alueelle. Koirapuiston sijoittelussa ja
suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että Asemanranta on
tulvavaara-aluetta ja sijaitsee vesistöjen välittömässä läheisyydessä. Nämä
seikat voivat johtaa siihen, että koiratarhassa mahdollisesti keräämättä
jääneet ulosteet voivat lisätä Pyhäjärveen joutuvien ravinteiden määrää.
Lisäksi koirien haukkumisesta syntyvä melu ei saa aiheuttaa kohtuutonta
rasitusta alueen asukkaille.
Turvallisuusnäkökulmista on otettava huomioon, että Asemanrannan
vanha teollisuuskaatopaikan täyttömaat voivat aiheuttaa vaaraa maata
kaivaville koirille ja näistä huolehtiville ihmisille. Koirapuiston tarkkaa
paikkaa valittaessa tulee selvittää kohdassa olevien täyttömaiden määrä ja
laatu sekä tarvittaessa puhdistaa pilaantuneet maa-alueet. Lupa
puhdistamiseen tulee tarvittaessa hakea Uudenmaan ELY-keskukselta.
Sivistystoimialan johtajan lausunto:
Sivistystoimen johtavana viranhaltijana puollan toimialan puolesta
koirapuistohanketta. Perusteluna totean, että koirapuisto lisää
mahdollisuuksia kaupunkilaisten vapaa-ajan liikkumiseen ja
voimaantumiseen raittiissa ilmassa. Se voi myös lisätä kaupunkilaisten
koiraharrastajien keskinäistä verkostoitumista ja ystävystymistä. Myös
yleisen siisteydenpitoon vaikuttavaa valistusta voi keskittää esim. puistoon
pystytettävälle ilmoitustaululle.
Keskitettyyn koirapistoon on jatkossa mahdollista kehittää koirille
tarkoitettuja aktiviteetteja/ telineitä.
Tässä vaiheessa teknisen toimen vastaus aloitteeseen perustuu edellä
mainittuihin lausuntoihin. Lausuntojen perusteella koirapuisto on
sijoitettava riittävän etäälle lähialueen asuinrakennuksista. Lausunnoissa
tuli esille kaksi konkreettista vaihtoehtoa, jotka molemmat vaativat vielä
lisää selvityksiä:
1. Koirapuiston sijoittaminen Asemanrannan lounaisosaan.
2. Koirapuiston sijoittaminen nykyisen jalkapallokentän (Keskuskenttä) ja
Yrittäjäntien väliin.

Tekninen toimiala toteaa, että koirapuiston mahdollista sijoittamista
tutkitaan vielä lisää ja edellä mainitut vaihtoehdot vaativat myös lisää
selvittämistä. Lisäselvityksissä huomioidaan muun muassa turvallisuus ja
vesistön läheisyys. Maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa otetaan
vastaan uusiakin ehdotuksia koirapuistolle sopivasta paikasta.
Lisäksi tekninen toimiala toteaa, että koirapuiston aloite on hyvin perusteltu
ja koirapuiston sijoittamismahdollisuuksia on syytä selvittää yhteistyössä
lisää aloitteen tekijän, teknisen toimen eri viranhaltijoiden ja
asiantuntijoiden kanssa. Täten maankäytön suunnittelun ja ohjauksen
avulla koirapuiston sijoittamisen mahdollisuudet tullaan aikanaan
selvittämään. Sijoituspaikan selvittyä voidaan myös mahdollista
toteuttamista ja sen ajankohtaa myös esittää. Koirapuisto on yksi osa
monikasvoista ja rikasta kaupunkikuvaa ja aloitteen ansiosta koirapuiston
sijoittamisen ajatusta kannattaa pitää toistaiseksi yllä.
Taloudelliset vaikutukset
- ei taloudellisia vaikutuksia tässä vaiheessa
Teknisen johtajan ehdotus:
Tekninen johtaja esittää tekniselle lautakunnalle, että koirapuiston
konkreettisia sijoittamismahdollisuuksia selvitetään jatkossa lisää teknisen
toimialan johdolla,
ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Käsittely:

Tiina Hentunen-Vanninen poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi klo 17.09 - 17.15.
Yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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