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Yhdyskuntatekniset palvelut on esittämässä Eskolanmäen koira-aitauksen siirtämistä
Penttilänpellolle. Siirtosuunnitelma on nähtävillä 21.2. - 7.3.2018 välisenä aikana.

Lähtökohdat:
Siirrettäväksi aiottu koira-aitaus siaitsee Eskolanmäen
kaupunginosassa. Aitaus rakennetaan kokonaan uudelleen
Vahteronmäen ja Kankaronmäen väiin jäävälle kaavoittamattomalle
peltoalueelle Penttilänpellolle.
Eskolanmäen koira-aitaus sijaitsee kapealla puistokaistaleella
kerrostaloalueen ja omakotitaloalueen välissä. Aitausta sivuaa
kuntorataa / hiitolatua.
Uusi aitaus olisi keskeisemmällä paikalla, kuin nykyinen Koiraaitaus Eskolanmäessä ja aiheuttaisi vähemmän häiriötä
kuntopolun käyttäjille ja asuinalueen asukkaille.

Selostus asiasta
Kouvolassa on seitsemän koira-aitausta ja yksi vesinoutoon ja uimaopetukseen tarkoitettu aitaus Käyrälammen rannalla. Koira-aitaukset eivät
kuulu kuntien lakisääteisiin palveluihin. Aitaukset ovat kaupunkiympäristössä ainoat alueet, joissa koira voi liikkua vapaana taluttimesta ympäri
vuoden. Aitaukset toimivat sekä koirien että niiden omistajien sosiaalisena kohtauspaikkana.
Koira-aitauksia on rakennettu seuraavasti:
Palomäen koira-aitaus
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Kouvola
Marjoniemen koira-aitaus
Kouvola
Uimarannantien koira-aitaus
Valkeala
Urheilupuiston koira-aitaus
Kuusankoski
Mäyräkorven koira-aitaus
Kuusankoski
Myllykoskelle koira-aitaus suunnitMyllykoski
teilla.
Käyrälammen koirien koulutusranta Kouvola
Koira-aitaukset karttaliite 1.
Eskolanmäessä sijaitseva koira-aitaus on peruskunnostustarpeessa.
Alueen valaistus, aita, portit ja maapohja ovat huonokuntoisia. Aitaus
sijaitsee kerrostaloalueen ja omakotitaloalueen välissä Eskolanmäenpuistossa, jossa on kävelypolkuja ja kuntorata. Aitauksen sijainti Eskolanmäenpuistossa on koettu ongelmalliseksi. Koirien taluttajat ovat käyttäneet talvella latupohjaa kulkureittinä. Aitauksen läheisyydessä on
asutusta, jonka rauhaa koirien leikintä ja haukkuminen on iltaisin ja
viikonloppuna häirinnyt.

Kaupunki ehdottaa koira-aitauksen siirtämistä pois Eskolanmäen
asuinalueen keskeltä Penttilänpellolle lähelle Haanojan uimahallia ja
Eskolanmäen koulua. Aitaus tulisi voimajohtolinjan läheisyyteen, jossa
asuinrakentaminen on hankalaa turvamääräysten ja maapohjan pehmeyden takia. Maa-alueen etuna on keskeinen sijainti Eskolanmäen,
Kankaron, Vahteronmäen ja Sarkolan välisellä alueella. Lähin asutus
Kuusihaankadulla on 100 metrin etäisyydellä suunnitellusta aitauksen
paikasta. Lähin pysäköintialue on 200 m:n päässä Haanojan uimahallilla. Koira-aitaus siirtyisi nykyisestä paikasta n. 850 m pohjoiseen.

Uusi koira-aitaus tulisi 2500 neliön kokoiselle alueelle, josta aidattua
aluetta olisi 2250 neliötä ja 250 neliötä aidan ulkopuolella olevaa
huoltotietä ja käytävää. Aidattu alue olisi jaettu kahtia isoille ja pienille
koirille. Maanpäällisen rakennekerroksen paksuus olisi yhteensä n. 5060 cm. Valaisimia alueelle tulisi 4-6 kappaletta. Aidan korkeus
maanpinnalla olisi 140 cm. Lopullinen aitauksen koko määräytyy sen
mukaan, kuinka paljon hanke saa rahaa. Nykyinen aitaus
Eskolanmäessä on kooltaan n. 1400 neliötä.
Penttilänpellolla aitaus olisi keskeisemmällä paikalla, mitä se on tällä
hetkellä. Eskolanmäen aitauksen ympäristössä asuu 6588 asukasta 1,5
km säteellä mitattuna, kun taas vastaavasti Penttilänpellolla säteen
sisään jäisi 9246 asukasta. Uusi aitaus Penttilänpellolla olisi
kohtuullisen matkan päässä Mielakan-, Töröstin-, Kotkankallion-,
Sarkolan- ja Kouvolan ydinkeskustan asuinalueista. Penttilänpellon
aitaus korvaisi myös kadunrakentamisen takia myöhemmin purettavan
Marjoniemen koira-aitauksen.
Eskolanmäen nykyisen koira - aitauksen ja rakennettavaksi aiotun
koira-aitauksen sijainti karrtaliitteessä 2 ja vaikutusalueet
karttaliitteessä 3.
Koira-aitauksen uusi paikka sijaitsee kaavoittamattomalla maa-alueella.
Maapohjan omistaa Kouvolan kaupunki. Kouvolan kaupunkisuunnittelu
ja maankäyttö eivät vastusta koira-aitauksen siirtämistä Penttilänpellolle, eivätkä näe sen häiritsevän alueen tulevaa maankäyttöä.
Yhdyskuntatekniikka on pyytänyt risteymälausuntoa voimajohtolinjan
läheisyyteen suunnitellusta koira-aitauksesta. Lausunnossa annetaan
tarkat ohjeet turvaetäisyyksistä ja työskentelystä lähellä voimalinjaa.
Koira aitaus on tarkoitus rakentaa voimalinjan turva-alueen ulkopuolelle
kokonaan, joten koirille ja koiranohjaajille ei voimajohdosta pitäisi tulla
terveyshaittoja. Lausunnon antaja on Fingrid Oyj.
Fingridin lausunto liite 4.
Koira-aitauksen uusi paikka sijaitsee kaavoittamattomalla maa-alueella.
Maapohjan omistaa Kouvolan kaupunki. Kouvolan kaupunkisuunnittelu
ja maankäyttö eivät vastusta koira-aitauksen siirtämistä Penttilänpellolle, eivätkä näe sen häiritsevän alueen tulevaa maankäyttöä. Aitauksen
rakentaminen vaatii toimenpideluvan rakennusvalvonnalta.
Koirien ulkoiluttamiseen tarkoitetut alueet eivät kuulu kuntien lakisääteisiin palveluihin. Metsästyslaki kieltää koirien vapaana pidon luonnossa
28.2 - 20.8 välisenä aikana. Muina aikoina koirien irtipito on mahdollista

maanomistajan luvalla. Kaupungilla on metsää taajamien ympärillä.
Metsät on vuokrattu paikallisille metsästysseuroille, jotka voivat kieltää
koirien irtipidon muilta kuin seuran jäseniltä. Kaupunki ei ole antanut
yleistä lupaa koirien irtipitoon niillä alueilla, joita se ei ole vuokrannut
metsästysseuroille. Koira-aitausten rakentaminen onkin perusteltua
kaupunkimaiseen taajamaan, jotta koiria voi ulkoiluttaa, kouluttaa ja
opettaa niille sosiaalisia taitoja. Näistä syistä johtuen kaupunki on
rakentanut koira-aitauksia suurempien taajamien yhteyteen, joissa
kuntalaiset voivat pitää koiriaan irti ympäri vuoden
Kouvolan kaupunki ehdottaa Eskolanmäen koira-aitauksen purkamista
ja uuden aitauksen suunnittelun aloittamista Penttilänpellolle.
Eskolanmäen koira-aitaus olisi toiminnassa siihen asti, kunnes uusi
aitaus on rakennettu Penttilänpellolle.
Asian valmistelun yhteydessä kaupunki on saanut asiasta kaksi
muistutusta, jotka otetaan huomioon myöhemmässä valmistelutyössä.
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