Suunnitelmaselostus
Suunnitelma koskee koirapuiston rakentamista Orimattilan keskustaan Peltolan alueelle. Suunnitelma sisältää koira-aitauksen ja sen
ympäristön maisemarakentamisen sekä pysäköintialueen ja uuden liittymän rakentamisen Viljamaantielle.

Koirapuiston tarkoituksena on tarjota koirille mahdollisuus päästä liikkumaan vapaina ja näin ollen mahdollistaa mm. koirien keskinäisen
sosiaalisen kanssakäymisen ja leikin. Aidattu koirapuisto tarjoaa edellytykset koirien turvalliseen vapaaseen ulkoiluun, juoksenteluun ja
telmimiseen sekä koiraihmisten keskinäiseen kanssakäymiseen.

Puistoon asennetaan selkänojalliset kiintokalustepenkit. Koira-aitaukseen lisätään infotaulu, joka sisältää mm. koirapuiston säännöt,
kunnossapidon yhteystiedot ja pelastusosoitteen sekä tilaa ilmoituksille. Aitauksen sisälle varataan koirapuiston käyttäjille irtovarusteet
(lapiot ja haravat) alueen siistimiseen ja jätösten keräämiseen. Puisto valaistaan erillisen valaistussuunnitelman mukaisesti.

Suunnittelualue sijoittuu Artjärventien ja Viljamaantien kulmaukseen, kaupungin omistamalle viheralueelle. Alue rajautuu pohjoisesta
Artjärventiehen, idästä Viljamaanitiehen, etelästä skeittipaikkaan ja lännestä Peltolanpuiston viheralueeseen. Suunnittelualue on
asemakaavassa lähivirkistysaluetta (VL), leikki- ja pallokentän aluetta (VK-1) sekä yleisen pysäköintipaikan aluetta (LP). Alueen
läheisyydessä sijaitsevat skeittipaikan lisäksi muun muassa Peltolan päiväkoti ja Peltolan leikkikenttä sekä Orimattilan helluntaiseurakunnan
rakennus. Lähimmät asuintalot sijaitsevat suunnitellun koirapuiston länsipuolella. Lähimpien asuinkiinteistöjen rajalle on koira-aitauksesta
vähintään 50 metriä. Alue on nykyisellään tasaista nurmialuetta, jossa kasvaa jonkin verran puustoa ja aiemmin sitä on käytetty muun
muassa jalkapallokenttänä.

Suunnitelmassa esitetyn koirapuiston kokonaispinta-ala on noin 2300 m². Aitaus jaetaan kahteen osaan; pienille koirille (n. 885 m²) ja
suurille koirille (n. 1413 m²) on omat puolensa. Puisto aidataan suurten koirien puolella 2,0 metriä ja pienien koirien puolella 1,4 metriä
korkealla teräselementtiaidalla koirien karkaamisen estämiseksi. Riittävän korkea aita huomioi myös mm. talvikauden paksut
lumikerrokset. Aitaus rakennetaan maaston olevia korkeuseroja noudattaen. Aitaelementtien alareuna upotetaan maahan
maastonkohdasta riippuen vähintään 200 mm syvyydelle, tällä pyritään estämään koirien karkaaminen aidan alta.

Skeittipaikan nykyistä pysäköintialuetta laajennetaan noin 4-5 uudella pysäköintipaikalla ja pysäköintialueelta rakennetaan uusi liittymä
Viljamaantielle. Uuden liittymän myötä ajoneuvoliikennettä ei enää ohjata viereisen kevyen liikenteen väylän kautta.

Koirapuiston suunniteltu sijainti Peltolan alueelle perustuu vuonna 2019 Orimattilan kaupungin toteuttamaan kuntalaiskyselyyn, jossa
selvitettiin esitettyjen sijaintivaihtoehtojen suosiota ja yleensä koirapuiston tarpeellisuutta. Kyselyssä esitetyistä viidestä vaihtoehdoista
(Peltola, Lintula, Tönnö, Ämmäntöyräs ja ei rakenneta koirapuisto) Peltola oli selvästi suosituin, sillä Peltolan vaihtoehto keräsi noin 42 %
äänistä. Kyselyyn saatiin kokonaisuudessaan 703 vastausta. Orimattilan kokoisessa kaupungissa vastaajien määrä oli suuri ja tulosta
voidaankin pitää myös tilastollisesti merkittävänä. Peltolan sijainti lähellä keskustaa ja tästä johtuen myös alueen saavutettavuus koettiin
kuntalaiskyselyssä tärkeiksi.
Suunniteltu koira-aitaus ei kokonsa puolesta yllä Suomen Kennelliiton Koira kuntalaisena -oppaassa esitettyyn toimivan koirapuiston
kokoluokkaan, joka olisi pinta-alaltaan vähintään 3000 m². Peltolan koira-aitaus on kuitenkin suunniteltu mahdollisimman suureksi, kun
huomioidaan ympäröivät toiminnot ja suojaetäisyydet mm. länsipuolen asutukseen ja pohjoispuolella maakaasuputkeen. Lähimpään
asutukseen on aitauksesta matkaa 50 metriä. Tätä etäisyyttä on pidetty koira-aitausten suunnittelussa usein ehdottomana
vähimmäisetäisyytenä.

Koirapuiston aitauksiin kuljetaan yhteisestä sisääntuloeteisestä, jonka tehtävänä on varmistaa, ettei aitauksesta pääse sisääntulossa koiria
karkuun. Koirapuistojen aitauksien sisäpuolinen huolto tapahtuu 4,0 m leveiden huoltoporttien kautta. Kulkuportit ovat 1,2 m leveitä.
Porttien alareuna asennetaan 50 mm maanpinnan yläpuolelle.
Jätehuoltoa varten aitauksiin sijoitetaan 60 l puistoroska-astiat. Jätettä varten ja hajuhaittojen ehkäisemiseksi aitauksen ulkopuolelle,
pysäköintialueen yhteyteen sijoitetaan yhteinen kannellinen syväjäteastia koiranjätöksiä varten.
Koira-aitauksen pintamateriaalina käytetään luonnonsoraa sekä olemassa olevan puustoalueen nykyistä nurmipintaa. Porttien edustan ns.
huoltopihalla, huoltotiellä ja pysäköintialueelle pintamateriaalina käytetään hyvin tiivistyvää kivituhkaa KaM 0-11. Huoltotien sekä
pysäköintialueen rakennekerrokset kestävät huoltoajon.

Koira-aitauksen länsipuolelle rakennetaan maatöiden yhteydessä syntyvästä maa-aineksesta loivarinteinen näköestemaavalli. Maavalli on
korkeimmillaan +1,5 metriä ympäröivästä maantasosta. Maavallille istutetaan myös kasvillisuutta mm. näkösuojapensaita sekä
metsäkuusia. Uusia istutuksia ovat myös Peltolanpuiston hopeasalavarivistöä jatkavat uudet salavat.
Suunnitelma-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee sähkö- ja tietoliikennekaapeleita, vesi- ja viemärijohtoja sekä
maakaasulinja. Koirapuiston aita sijoitetaan siten, että maakaasulinja jää aidan ulkopuolelle ja viiden metrin suojaetäisyys aidasta
maakaasulinjaan täyttyy. Kaapelit ja niiden suojaetäisyydet huomioidaan rakennustöissä, myös uusien puuistutusten osalta.
Alueen kuivatuksesta huolehditaan salaojituksella sekä pintavesipainanteilla aitauksen ulkopuolella. Vedet ohjataan kaupungin
hulevesiverkkoon.

