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Vastaus vt Sanna Hellströmin kysymykseen Koirametsän alueen
korvaamisesta koirien ulkoiluun Östersundomissa

HEL 2012-008195 T 00 00 03

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus:

Nykyinen Koirametsänä tunnettu alue ei ole syntynyt kaavoituksen
kautta vaan sen käyttö on vakiintunut käytön perusteella. Östersundo-
min alueelle on parhaillaan tekeillä osayleiskaava, jota laaditaan nk.
kuntien yhteisenä yleiskaavana Helsingin, Vantaan ja Sipoon kesken.
Kaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua vielä vuoden 2012 aikana.

Yleiskaavaehdotuksessa ei ole tarkoitus osoittaa erillistä aluetta koirien
ulkoiluttamiseen vaan tarvittaviin koirien ulkoiluttamisalueisiin otetaan
kantaa asemakaavoituksen yhteydessä. Sinänsä lähes kaikki yleiskaa-
vaan merkittävät viheralueet ja joiltain osin myös rakentamisalueet ovat
koirapuistojen mahdollisia sijoittamisalueita mutta on oletettavaa, että
alueet, joissa koiria voi ulkoiluttaa vapaasti, ovat kuitenkin Östersun-
domin yhteisen yleiskaavan alueella lähtökohtaisesti aidattuja ja pienia-
laisempia kuin nykyinen ns. Koirametsä. Tarvittaessa laajempien aluei-
den etsintää voidaan tehdä myös kuntien yhteistyönä niin, että tarkoi-
tukseen sovelias alue voisi löytyä myös muiden kuntien alueelta, mah-
dollisesti hyödyntäen Helsingin maanomistuksia muissa kunnissa.

Kiinteistövirastosta saadun selvityksen mukaan kaupunki on hankkinut
nyt Koirametsänä käytetyn alueen kyseessä olevat kiinteistöt 30.4.1970
allekirjoitetulla kauppakirjalla ja 21.4.1971 allekirjoitetulla vaihtokirjalla.
Hankintoihin ei liity testamentteja eikä kaupassa tai vaihdossa ole ase-
tettu käyttötarkoitusehtoja. Kaupan ja vaihdon valmistelussa hankintaa
on koirapuistona käytössä olevan alueen osalta perusteltu sillä, että
alue on potentiaalista rakentamisaluetta.
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