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Valtuutettu Katri Sarlund ym. aloite: Valtuustoaloite koirametsien perustamiseksi ja koirapalveluiden yleissuunnitelman tekemiseksi

Koirien määrä Suomessa on kasvanut vuosikymmeniä. Koiria on kotitalouksissa nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja kunnan koiraystävällisyydellä on merkitystä asukkaiden arjessa. Turun koirapalvelut ovat suhteellisen
hyvässä kunnossa, hoidettuja koirapuistoja on kaupungissa 17, koirauimarantoja kaksi ja kakkapussitelineitäkin löytyy. Koirat tuovat omistajilleen monenlaista iloa ja hyötyä, ja koiria käytetään myös moninaisissa palvelutehtävissä
jatkuvasti enenevässä määrin.
Suomessa osa kunnista on kuitenkin ryhtynyt kehittämään koirapalveluitaan
määrätietoisemmin. Osa kunnista, esimerkiksi Tampere ja Oulu, on tehnyt
kokonaisvaltaisemman koirapalveluiden yleissuunnitelman, jossa on kartoitettu olemassa olevat palvelut ja niiden kehittämisen tarpeet, asukkaiden osallistaminen palveluiden kehittämisessä ja palveluiden kehittämissuunnitelmat investointisuunnitelmineen.
Yksi koirapalveluiden kehittämisen tapa on koirametsät. Koirametsät ovat laajempia koirien ulkoiluun, kouluttamiseen ja koirien vapaana pitoon tarkoitettuja
metsäalueita, kooltaan hehtaarista kymmeniin hehtaareihin, osa aidattuja ja
osa aitaamattomia. Koirametsässä koiran pitäminen vapaana on sallittua
maanomistajan luvalla ja metsästyslain määräysten mukaan. Koirametsiä löytyy tätä nykyä jo monista suomalaisista kunnista, isommista ja pienemmistä.
Aitaamattomat koirametsät ovat yleensä useiden hehtaareiden laajuisia alueita, joissa toisten koirien kanssa toimeentulevia ja omistajan hallinnassa olevia
koiria voi pitää vapaana koirien irtipitoaikana. Yleensä alue osoitetaan käyttöönsä merkitsemällä koirametsä maastoon kylteillä. Alueet rajautuvat selvästi
havaittaviin maastokohteisiin kuten teihin, puroihin, sähkölinjoihin ja niittyihin.
Käytännön syistä aitaamattomat koirametsät olisi ehkä syytä jakaa isojen ja
pienten koirien koirametsiin.
Aidattu koirametsä on ainakin osan vuorokaudesta varattavaksi tarkoitettu aidattu metsäalue. Varaaja saa koodin, jolla portin saa auki. Tällaisessa koirametsässä voi pitää vapaana myös koiria, jotka eivät tule toimeen toisten koirien kanssa, tai pärjäävät vain joidenkin tuttujen koiraporukoiden kanssa. Aidattuja koirametsiä voi toteuttaa myös yksityisinä palveluina, mutta kaupunki
voi osaltaan olla edistämässä tällaisten palveluiden kehittymistä.
Koirametsät tukevat koirien ja koiranomistajien hyvinvointia. Koirilla on lajityypillisiä käyttäytymistarpeita, joita koirien pitäisi päästä purkamaan. Vapaana
juokseminen on yksi koiran käyttäytymistarpeista. Koirametsä tarjoaa koiran
omistajalle turvallisen tilan harjoitella koiran kanssa tärkeää luoksetulokäskyä
ja sosiaalistaa koiraa. Koirametsä voi pitää sisällään myös koulutuskentän,
hajutyöskentelyalueen tai penturadan, jossa pennun kanssa voi harjoitella
esimerkiksi erilaisilla alustoilla liikkumista ja esteitä.
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Kunnioittaen esitän Turun kaupunginvaltuustolle, että Turun kaupunki ryhtyy
toimenpiteisiin koirametsien perustamiseksi ja koirapalveluiden yleissuunnitelman tekemiseksi.
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