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Saavatko kissat
kulkea asuinalueella vapaasti?

”Tuossa vastapäisessä talossa
asuu kissa, joka käy meillä usein
kylässä. Olen itse allerginen
emmekä voi ottaa kissaa, mutta
hoidan naapurin kissaa mielelläni. Pihassa käy joskus muitakin kissoja. Minusta niistä ei ole
haittaa, olen vain tykännyt.
Ymmärrän kyllä sen, että
kissanpissan haju voi ärsyttää.”
Saara Ranta

Nokela

”Meillä oli 15 vuotta kissa,
joka oli talvet sisällä ja kesät
ulkona. Se nukkui yöt pensaissa
ja meni miten halusi. Ei siitä
koskaan ollut mitään ongelmaa.
Minusta kissat saavat kulkea
omin päin. Jos kissanpissa
alkaisi haista portailla, se voisi
tietenkin tympäistä.”
Marjukka Kaakinen

Nokela

”Minua kyllä häiritsee, jos
kissat kulkevat vapaana ja
pissaavat esimerkiksi hiekkalaatikkoon, jossa lapset leikkivät. Minulla on koira ja pidän
sen kiinni. Ei kissojenkaan
kuulu kulkea vapaana, nehän
voivat napata lintuja ja oraviakin. En alkaisi itse häätää kissaa,
mutta sanoisin asiasta kissan
omistajalle.”
Päivi Pohjola

Mäntylä

”Jos pitää vastata kyllä tai ei,
sanon ei. Ei ole mukavaa, jos
kissat tulevat pihalle ja vaikka
hyppivät auton päällä. Koira
pitää huolen siitä, ettei kissoista
ole meille ongelmaa, mutta
huomauttaisin asiasta, jos
vaikka naapurin kissa kulkisi
meillä.”
Juha Korhonen

Nokela

Laura Korkeasalo (oik.) näyttää kissan, jonka Tita Kuulasvuo epäilee olevan hänen. Helpotus on suuri, kun karkuteillä ollut kissa löytyy löytöeläinkodista.

Kissaa ei saa päästää
vapaaksi kaupungissa
linjaus on, että kissa täytyy pitää kytkettynä taajamassa.
" Poliisin
Vapaana kulkeviin kissoihin ärtyneet naapurit vievät toisinaan kissoja löytöeläinkotiin.
"
SALLA-REETTA JUUMA
OULU

Kuusitoista aikuista ja kahdeksan
pentukissaa puskee häkkien verkkoa vasten Oulun löytöeläinkodissa.
Aiempina vuosina kissoja on ollut talossa kesäkuukausien aikana
puolet enemmän, joten siitä voisi
päätellä, että kissoja kulkee yhä vähemmän ulkona vapaana.

Näin ei taida kuitenkaan olla.
– Meille tuodaan vain pieni murto-osa irti liikkuvista kissoista. Kissoja liikkuu Oulussa paljon vapaana, arvioi eläintenhoitaja Laura
Korkeasalo.
Tyypillisesti löytöeläinkotiin vapaana liikkuvan kissan kuljettaa vihainen naapuri, jonka tontille kissa on eksynyt kukkapenkkejä tuhoamaan. Jos kissan omistaja ei

ole tiedossa, on löytöeläinkoti paras paikka, mihin karkulaisen voi
viedä.
– Toisinaan taas tuoja tietää
omistajan, mutta tuo eläimen tänne vain näpäyttääkseen omistajaa.
Näin ei saa tehdä. Eläin täytyy aina
palauttaa omistajalleen, linjaa Korkeasalo ja huomauttaa, että kissan
aiheuttamista ongelmista on paras
puhua suoraan omistajalle.

Saako kissoja siis pitää vapaana vai
ei? Kyseessä on ristiriita, johon yksi lakipykälä ei anna tyydyttävää
vastausta.
Järjestyssäännössä ei suoraan
kielletä kissan vapaana pitoa. Toisaalta kissojen meneminen esimerkiksi uimarannalle, lasten
leikkipaikalle tai torialueelle sen
aukioloaikojen puitteissa on kielletty.
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JUKKA LEINONEN

Laki ei ole
yksiselitteinen
Järjestyslain mukaan koirat
on pidettävä taajamassa aina
kytkettyinä. Muita lemmikkieläimiä sääntö koskettaa
”soveltuvin osin”.
Suljetuilla pihoilla lemmikit
saavat liikkua vapaasti.
Omistaja voi saada sakkorangaistuksen, jos vastuulla
olleen eläimen asianmukainen
vartiointi on laiminlyöty.
Eläinsuojelulain mukaan
irrallaan tavatun lemmikin saa
ottaa kiinni ja toimittaa kunnalliseen talteenottopaikkaan.
Löytöeläinkotiin tuotua eläintä
säilytetään

15
päivää. Kunnalla on tämän
jälkeen oikeus myydä, luovuttaa tai lopettaa eläin.
Karanneen kissan kotiin haku
maksaa omistajalle

40
euroa Oulun löytöeläinkodista
ensimmäisen viikon aikana.
Irti liikkuvaa kotikissaa ei saa
sekoittaa villiintyneeseen
kissaan.
Metsästyslain mukaan maanomistaja tai metsästysoikeuden
haltija saa pyydystää ja tappaa
villiintyneen kissan, kuten muitakin rauhoittamattomia eläimiä. Kotikissan sen sijaan saa
lopettaa vain omistajan luvalla.
Irti liikkuvasta eläimestä voi
ilmoittaa kunnan eläinsuojeluviranomaiselle tai -neuvojalle.
Karanneista lemmikeistä
tehdään paljon ilmoituksia
sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Facebookissa toimii ”Kadonneet ja löytyneet eläimet
Oulussa” -ryhmä. Myös karkurit.fi-verkkosivu on oiva apu.

Hellepäiviä ei
välttämättä luvassa
lainkaan Ouluun
Viimeisen 53 vuoden
aikana Oulussa on
vietetty ainoastaan
kerran kesää, jolloin
hellepäivien lukumäärä
jäi nollaan.
SALLA-REETTA JUUMA
OULU

On mahdollista, ettei Oulun
seudulle tule yhtään hellepäivää tänä kesänä, toteaa päivystävä meteorologi Juha Tuomala Ilmatieteen laitokselta.
Lähiviikkojen
sääennusteet eivät ainakaan lupaa toista. Vaikka lähipäivinä sää hieman lämpeneekin, neljä viikkoa eteenpäin viileä säätyyppi
säilyy alueen yllä.
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan viimeisen viidenkymmenenkolmen vuoden aikana Oulussa on vietetty vain
kerran kesää, jolloin yli 25 asteen lämpötilaraja ei rikkoutunut yhtään ainoaa kertaa.
Kesä oli vuosi 1996. Jos säät
pysyvät tänä kesänä samoissa
lukemissa kuin alkukesän aikana on totuttu, voi edessä olla samanlainen poikkeusvuosi.
Huonot kesät, jolloin hellepäivät ovat jääneet minimiin,
eivät kuitenkaan ole poikkeuksellisia Oulun alueella. Hellepäivien lukumäärä on jäänyt säännöllisesti noin viiden vuoden
välein alle kolmeen.

1960-luvulta 2000-luvulle on
jokaisen vuosikymmenen aikana vietetty tällaista kesää kahdesti. Viimeksi yhtä huono kesä sattui kohdalle vuonna 2008.
2010-luvulla ei sen sijaan ole
vielä kertaakaan hellepäivien
lukumäärä jäänyt yhtä alhaiseksi. Päinvastoin, niistä on kuluneella vuosikymmenellä saatu nauttia jopa poikkeuksellisen
paljon ja säännöllisesti.
Esimerkiksi viime vuonna hellepäivien lukumäärässä
tehtiin lähes ennätys, kun helteestä saatiin nauttia 26 päivän
ajan. Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana yhtä paljon
tai enemmän hellepäiviä kesän
aikana on nähty vain kerran
vuonna 1972.
Vielä on kuitenkin toivoa sen
suhteen, että Oulussakin päästään nauttimaan helteistä tänä
kesänä. Toivoaan kuluvan kesän suhteen ei siis kannata vielä
kokonaan heittää menemään.
Kolme kertaa aiemmin on
Oulussa ollut kesä, jolloin ensimmäisiä hellepäiviä on vietetty vasta elokuussa.
Nämä poikkeusvuodet ovat
olleet 1976, 1991 ja 2004. Vuoden 1991 elokuussa hellepäiviä oli jopa neljänä päivänä,
kun taas kahtena muuna vuonna saatiin tyytyä kahteen kuumaan päivään.
Vuodesta 1962 lähtien 19
vuonna elokuu on jäänyt ilman
hellepäiviä.6

Hellepäiviä keskimäärin kesässä
Hellepäivät vuosina 1962—2015 niinä vuosina,
kun hellepäivien määrä oli yli 20 tai alle 4
30
25
20

Lähde: Poliisi, Oulun löytöeläinkoti
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Koska käytännössä omistajan on
kuitenkin vaikea vahtia, että vapaana liikkuva kissa kiertäisi kyseiset paikat kaukaa, on poliisi linjannut, että taajama-alueella kissaa
ei saa päästää vapaaksi.

”Naapurisovun ohella (kissan
kiinnipitäminen ulkona) on
myös kissan oman terveyden
kannalta paras vaihtoehto.”
Mervi Valjus
puheenjohtaja
Oulun eläinsuojeluyhdistys

– Lemmikkieläimen haltija on vastuussa eläimestä, joten jos se ravaa
pitkin kaupunkia, voidaan se tulkita eläintensuojelulain mukaisesti
heitteillejätöksi, sanoo Oulun poliisiaseman vanhempi konstaapeli
Mikko Vuorio.
Oulun eläinsuojeluyhdistyksen
puheenjohtaja Mervi Valjus ei
puhuisi aivan heitteillejätöstä tilanteessa, jossa kissa liikkuu ulkona vapaana mutta saa muuten hy-

Kesällä löytöeläinkotiin tuodaan
irti juoksevia kissoja toisinaan jopa
useita päivässä.

vää hoitoa kotonaan. Tästä huolimatta Valjus kuitenkin suosittelee,
että kissat pidettäisiin ulkona liikkuessa joko kytkettynä tai vaihtoehtoisesti ulkotarhassa.
– Naapurisovun ohella on se

myös kissan oman terveyden kannalta paras vaihtoehto. Luonnossa on paljon petoja, jotka voivat
helposti kissan tappaa, huomauttaa Valjus.
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Yksivuotias Naksu ehti viettää seitsemän päivää Oulun löytöeläinkodissa, ennen kuin kissa haettiin takaisin kotiin. Oululainen Tita Kuulasvuo tuli huolesta sekaisin katsomaan, oliko löytöeläinkodin verkkosivuilla ilmoitettu kissa hänen
omansa. Helpotus oli suuri, kun
vastassa oli tuttu mustakuonoinen
maukuja.
Haja-asutusalueella liikkumaan
tottunut Naksu oli karannut ollessaan omistajansa loman aikana
hoidossa taajama-alueella. Kissa
on ovela ja on esimerkiksi oppinut
avaamaan itse oven. Kun hoitopaikassa huomattiin, että kissa on lähtenyt omille teilleen, oli se omistajalle kova paikka.
– Masennuin aivan, koska ajattelin, että ei Naksua voi mitenkään
löytää, kertoo Kuulasvuo.6

Kaksi henkilöä
jäi saarroksiin
Merikoskessa

71

72

73

76

81

87

Lähde: Ilmatieteen laitos,
otanta Oulun lentoasemalta

OULU. Merikosken voimalaitoksen ohijuoksutukset yllättivät kaksi henkilöä. He jäivät jumiin pienelle saarekkeelle Oulujoen keskelle. Henkilöt olivat kävelleet niin sanottua kauneuspatoa pitkin joelle, kun luukut
oli avattu.
Henkilöille ei käynyt kuinkaan. Patoluukut pantiin kiinni, jolloin veden pinta laski sen
verran, että henkilöt pääsivät
kävelemään takaisin rannalle. Pelastuslaitos oli valmiudessa mahdollisen vesipelastuksen
varalta.
Pelastuslaitos varoittaa ihmi-
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Riku Nieminen

siä runsaasta vedestä, jota on
Ainolan puistossa. Pyöräteilläkin voi olla vettä. Ihmisiä pyydetään noudattamaan äärimmäistä varovaisuutta.
Vedenpaljouden lisäksi Merikosken voimalaitoksella on
käynnissä huoltotyöt, joiden
vuoksi vettä on juoksutettu viime aikoina. KALEVA

Tukkinosturi kaatui
päälle Kittilässä –
mies kuoli
TAMPERE. Tukkinosturi kaatui
miehen päälle Kittilässä keskiviikkona.
Uutta nosturia varustelemassa ollut mies kuoli saamiinsa
vammoihin. STT

