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§ 40
Korkeasaaren eläintarhan Ilvestarhan tarveselvityksen hyväksymi-
nen

HEL 2016-011714 T 10 06 00

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti omalta osaltaan hyväksyä ilvestarhan tar-
veselvityksen. 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot
Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma Korkeasaari Ilvestarha 20 10 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alueella sijaitsee kaksi vuonna 1998 rakennettua varatarhaa. Alun pe-
rin tarhat on rakennettu metsäpeuroille. Tarhat ovat olleet suurimman 
osan ajasta tyhjillään, mutta niiden käyttö on matalan aidan ja hankalan 
maaston vuoksi ollut hyvin vähäistä. 

Peruskorjauksen yhteydessä varatarhat yhdistetään noin 500 m2:n ko-
koiseksi tarhaksi, ympäröivät aidat korotetaan. Tarhaan rakennetaan 
pesät, eristystarha ja kiipeilytelineitä. Tämän jälkeen tarhassa voidaan 
pitää ilveksiä. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nro 2/EEO/2003: Kissaeläinten 
pitopaikassa tulee olla eri tasoissa olevia makuu-, suoja- ja pesäpaik-
koja sekä mahdollisuus kiipeilyyn. Ulkotarhassa saadaan ympäri vuo-
den pitää sellaisia kissaeläimiin kuuluvia lajeja, jotka soveltuvat ympäri-
vuotisesti ulkona pidettäviksi. Suurilla kissaeläimillä (> 20 kg) on oltava 
ulkotarha, jonka pinta-ala on vähintään 500 m². Ulkotarhan korkeuden 
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on oltava vähintään 4 m. Lisäksi eläimillä on lajin tarpeiden niin vaaties-
sa oltava sisätilaa vähintään 15 m² eläintä kohden. Sisätilan on lajin 
tarpeiden niin vaatiessa oltava lämmitettävä.

Tarha sijoitetaan Korkeasaaren yleissuunnitelman (2011) mukaisesti 
Suomalaisen metsän teema-alueelle ja ilves siirtyy sinne Kissalaaksos-
sa sijaitsevasta tarhasta. Vanha ilvestarha tarvitaan lisätilaksi tiikereille, 
joiden nykyinen tila pentuaikana on liian pieni. 

Tarha rakennetaan avotarhana, koska kyseinen vaihtoehto on katettua 
edullisempi. 

Maasto kohoaa melko voimakkaasti tarhan takaosaa kohti ja siksi 
eläinten näkymiseen yleisölle on kiinnitetty erityistä huomiota ja tarhan 
eteläosaan toteutetaan katselualue.

Hankkeen maksimihinta on 728 000 euroa, mutta katselualueen toteu-
tukseen etsitään vielä edullisempaa vaihtoehtoa. 

Esityksen liitteenä hankesuunnitelma (liite 1). 

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Sanna Hellström

Lisätiedot
Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

Liitteet
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKR
Tilakeskus


