
Rekikoirien kuljetuskalusto / kyselyn tulokset 2009 

Carelian Eastpoint RY ja Suomalainen siperianhuskyseura RY järjestivät kyselyn rekikoirien kuljetuksesta syksyllä 2009. 

Kyselyyn tuli yhteesä 72 vastausta, 46 vastausta tuli yksityisviesteinä ja 26 nettikyselyssä SHS foorumilla.
Vastauksista 57 kpl koski alaskan- siperianhuskyjä, 10 kpl alaskanmalamuutteja ja 5 kpl 3 koiran kuljetuskoppeja.

Kuljetusmuotona on yleensä pakettiauto tai koirankuljetustraileri.
Rekikoirien kuljetus poikkeaa harrastekoirien kuljetuksesta lähinnä koiramäärän ja koirankuljetustrailerin suhteen.
- Rekikoirakuljetuksissa koiramäärä on yleensä 6 - 20 koiraa.
- Koirankuljetustrailerissa on yleensä 6 - 10 osastoa ja yksittäisessä kuljetuskopissa kuljetetaan yleensä 1-2 koiraa.
- Isommissa koirankuljetustrailereissa on 2 kerrosta päälekkäin ja yleensä reet kuljetetaan kuljetuslaatikon katolla.
Yksittäisen kuljetuskopin rakenteissa ja materiaaleissa ei ole juuri eroja pakettiauto / traileri kuljetusten suhteen.

Koirankuljetuskopin rakenne:
- filmivaneri ( puhtaanapito, säänkesto )
- tukevat väliseinät ja ovet
- ovissa tuuletusverkot tai tuuletusaukot ja salpamekanismi.
- yhtenäinen rakenne, laatikot tarvittaessa kiinnitetty kuormaliinoilla.
- pohja kuviovaneria ja/tai kumimatto ( pehmikkeinä olkia )

Koirankuljetuskopin koko:
- keskiarvo muodostuu 57 vastauksesta, koskien alaskan/siperianhuskyja.
näiden koirien koko: säkäkorkeus 50-60 cm ja paino 17 - 27 kg 

Koiran kuljetuskoppien keskiarvo:  
Korkeus = 68,245 cm,  Leveys = 60,175 cm, Syvyys = 82,631 cm. Pinta-ala = 0,497 m2

Kyselyn kokonaistulos:

Alakanmalamuuteilla vastaavat luvut ovat: korkeus 77 cm, leveys 68,6 cm, syvyys 101,5 cm.
- alaskanmalamuutti on kookkain rekikoira jonka säkäkorkeus on 58,5 - 63,5 cm ja paino 34 - 38,5 kg
Kolmen koiran kuljetuskopeissa syvyys oli 140-150 cm.
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Korkeus  

55 cm 1,75 %
60 cm 26,25 %
65 cm 28 %
70 cm 12,25 %
75 cm 17,50 %
80 cm 8,75 %
85 cm 5,25 %

Leveys  
 
50 cm 7 %
55 cm 15,75 %
60 cm 50,75 %
65 cm 19,25 %
70 cm 7 %

Syvyys  
 
70 cm  12,25 %
75 cm  28 %
80 cm  28 %
85 cm  7 %
90 cm  15,75 %
100 cm  1,75 %
115 cm  1,75 %
120 cm  3,50 %
135 cm  1,75 %

Yhteenveto:
- Korkeus  5-10 cm yli koiran säkäkorkeuden
- Leveys  3 kertaa koiran leveys
- Syvyys 10 cm koiran pituutta pidempi
- Pinta ala 0,4 - 0,5 m2
- pinta-alassa ja korkeudessa huomioitu 
koiran luontainen kuljetusasento makuullaan,
sekä 2 koiran kuljetus / kuljetuskoppi. 
Vastaava pinta-ala muissa eläinkuljetuksissa:
- poro vaadin 0,4 m2 ja korkeus 1,2 metriä
- pienet vasikat 50 kg 0,3-0,4 m2 
- lampaat ja vuohet 55 kg 0,3-0,4 m2, 

150 x 325 cm


