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KOIRAPUISTO

REV Selitys Tehnyt PVM

Koirapuisto on suunnitelmassa esitetty Vatialaan Kangasalle. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Horsmakujaan ja paikoitusalueisiin, idässä 
nykyiseen VL-alueeseen (lähivirkistysalue) ja vireillä olevaan kaavaan (nro 591), etelässä VL-alueeseen ja harjurinteeseen sekä lännessä 
VL-alueeseen. Maasto on osittain puustoista ja nykyinen puusto mahdollistaa varjopaikkoja ja tuo monipuolisuutta ulkoiluun. Koirapuiston 
rakentaminen luo edellytykset koirien vapaaseen liikkumiseen sekä koiraihmisten keskinäiseen kanssakäymiseen.

Koirapuiston kokonaispinta-ala on noin 2850 m2. Aitaus jaetaan kahteen osaan, pienille koirille (n. 1000 m2) ja suurille koirille (n. 1850 m2) on 
omat puolensa. Puisto aidataan pienien koirien puolella 1,4 m ja suurien koirien puolella 1,8 m korkealla teräselementtiaidalla koirien 
karkaamisen estämiseksi. Aitaus rakennetaan maaston olevia korkeuseroja noudattaen ja niin, että aidan alareunaan ja maanpinnan väliin jää 
mahdollisimman pieni rako estämään koirien karkaaminen aidan alta.

Molempiin aitauksiin on sisäänkäynti- ja huoltoportit. Käyntiporttien yhteyteen rakennetaan ns. eteistila eli kaksinkertainen portti välitilalla, 
joka helpottaa koiran laskemista irti turvallisesti ja estää koirien karkaamista puistosta. Jätehuoltoa varten aitauksiin sijoitetaan 
puistoroska-astiat sekäjätettä varten ja hajuhaittojen ehkäisemiseksi aitauksen ulkopuolelle sijoitetaan yhteinen kannellinen syväjäteastia 
koiranjätöksiä varten. 

Aitojen sisäpuolella pintamateriaalina toimii nykyinen metsänpohja ja seulottua luonnonhiekkaa lisätään suunnitelmassa esitettyihin kohtiin. 
Porttien edustan ns. huoltopihalla pintamateriaalina käytetään hyvin tiivistyvää kivituhkaa. Kiinteinä kalusteina puistoon asennetaan 
selkänojalliset penkit. Lisäksi puistoon asennetaan puistovalaisimet erillisen sähkösuunnitelman mukaan.

Nykyinen puusto säilytetään mahdollisuuksien mukaan alueella, mutta harvennetaan niin, että aitaus pystytään rakentamaan. Kaadetuista 
runkopuista jätetään koirille maapuita ja merkkauskantoja. Mikäli kaivutöissä tulee vastaan maakiviä, asennetaan ne koirapuistoon 
elävöittämään aluetta. Jos alueella on vesaikkoa, se poistetaan niin, ettei maastoon jää teräviä tappeja. Koirapuiston edustalle varataan tilaa 
pysäköintiä varten sorapintaiselle paikoitusalueelle. 

Koira-aitaukseen lisätään infotaulu, joka sisältää mm. koirapuiston säännöt, kunnossapidon yhteystiedot ja pelastusosoitteen. Aitauksen 
sisälle varataan koirapuiston käyttäjille irtovarusteet (lapiot ja haravat) alueen siistimiseen ja jätösten keräämiseen.

Tarkastuskaivo, nykyinen

MERKIT JA SELITYKSET

Nykyinen puusto ja metsänpohja
- säilytetään soveltuvin osin

Huoltotie

Aitaus, teräselementti-aita
- korkeus 1,4 m/ pienet koirat, korkeus 1,8 m/ isot koirat

Huoltoportti 3,5 m 

Kivituhka
- polut KaM 0-11, harmaa
- huoltotie ja pysäköinti KaM 0-16, harmaa

kt

Luonnonhiekka
- seulottu, raekoko 0-12lh

Käyntiportti 1 m 

Maapuita 
- kaadettavista runkopuista, sijainti viitteellinen

Maakiviä 
- alueen kaivutöistä, upotetaan 1/3 maahan
- sijainti viitteellinen

Valaisin, nykyinen

Puistovalaisin, uusi
- sijainti viitteellinen

Penkki
- kiinteä asennus

Roska-astia, 60 l
- kiinteä asennus

R

VARUSTEKUVIA

penkki
Kuva: Lappset Oy

roska-astia 60 l
Kuva: Lehtovuori Oy

VARUSTE
Selkä- ja käsinojallinen penkki, Lappset Scandinavia M
FINBIN City Doggy 60 l roska-astia
Molok syväjäteastia 1,3 m3
Teräselementtiaita h 1,4 m 
Teräselementtiaita h 1,8 m
Käyntiportti  1 m (h 1,4 m)
Käyntiportti  1 m (h 1,8 m)
Huoltoportti, kaksilehtinen 3,5 m (h 1,4 m)
Huoltoportti, kaksilehtinen 3,5 m (h 1,8 m)
Puistokyltti

VARUSTELUETTELO

Huom. 
Suunnitelman toteutuksessa käytetään yllä olevia varusteita TAI VASTAAVIA.

Varusteet asennetaan valmistajan ohjeen mukaisesti.
Aidan verkko-osa asennetaan kentän sisäpuolelle, tolpat ulkopuolelle. Portit asennetaan aukeamaan ulospäin.
Kaikki aidan metalliosat kuumasinkittyjä ja jauhemaalattuja. Metalliaidan lankaverkon silmäkoko 50 x 200 mm, lankavahvuus 8-6-8.

HUOM.
syväperusteinen, puuosat puunvärinen (Linax-käsittely), metalliosat musta
varustettu hygienialuukulla, väri vihreä RAL 6005, upotettava pylväs kiinnityslaipoilla ja betoniantura
varustettu BioSystem-sisäsäiliöllä, verhous komposiitti, kivenharmaa, täyttöaukon halkaisija 200 mm
väri antrasiitinharmaa RAL 7016, lankavahvuus 8-6-8
sama kuin yllä
sama kuin yllä
sama kuin yllä
sama kuin yllä
sama kuin yllä
molempien aitauksien yhteyteen, kylttiin koirapuiston yleiset tiedot + säännöt
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syväjäteastia
Kuva: Molok Oy

0 10 15 20 m

0 5 10 m


	Asemapiirros A2 [Sheet Title]
	1/Luonnos A2
	/Luonnos A2
	3/Luonnos A2
	2/Asemapiirros A2
	4/Asemapiirros A2
	5/Asemapiirros A2


