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ABSTRACT 
 

This thesis was done to create a general plan for public canine services in 
the city of Imatra. The main goal was to gather information on the existing 
and develop future services and compile these into Imatra’s first general 
plan for canine services.  
 
The main sources of information were the pre-assessment done by the city 
of Imatra, site visits, informal dog owner interviews as well as studying how 
these services are organized in other cities. Insight was also gained from 
earlier research, domestic and international articles, as well as bachelor 
theses on the topic. 
 
In 2018 there were approximately 5000 dogs in Imatra. Due to ever con-
gesting urban structure and city architecture, dogs and other users of 
green space meet each other more often and more closely. This adds to 
the growing need of well-organized canine services. These services are im-
portant to social and physical well-being of both the dog and the human.  
 
Dog parks create a special environment, where people from different back-
grounds gather and get to know people they would not otherwise meet. 
Dog parks can also promote sense of community and gain social capital. 
Dogs can act as “social lubricant”, thus enabling people to meet and get to 
know each other. 
 
The plan proposes construction of one new dog park, marking several 
swimming areas designated for dogs and studying the suitability of 
Malonsaari as a dog forest area. In addition, the plan marks the skiing 
tracks designated to dog skiing.  
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1 JOHDANTO 

Maailmanlaajuinen yleinen kaupungistuminen ja olemassa olevien kau-
punkirakenteiden tiivistyminen jatkuu. Tässä yhteydessä erilaisten viher-
palveluiden merkitys kasvaa ja niiden vaatima tila kaupunkialueilla tulee 
yhä tärkeämmäksi. Näin myös maankäytön suunnittelu muuttuu monita-
hoisemmaksi ja prosessissa tulee huomioida useiden eri sidosryhmien tar-
peet ja erityisvaatimukset. Suunniteltaessa juuri koirapalveluja niiden saa-
vutettavuus sekä haluttu kattavuus kaupunkialueella ovat tärkeimpiä 
suunnitteluperusteita. 
 
Ihmisillä on käytössään yhä parempia tapoja hoitaa ja edistää omaa ter-
veyttään erilaisten teknologioiden ja tieteenalojen kehittymisen myötä. 
Samalla terveys ja hyvinvointi voivat olla yhä voimakkaammin väestön eri 
osia erottava ja jakava tekijä. Hyvinvoinnin piiriin kuuluvat myös kokemus 
osallisuudesta, merkityksellisyydestä sekä omien mahdollisuuksien ym-
märtämisestä. Erityisesti korostuvat niin terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
minen kuin sosiaalisen pääoman kartuttaminen. Sosiaalinen pääoma tar-
koittaa sosiaalisia verkostoja ja niissä syntyvää luottamusta ja vastavuoroi-
suutta. Sosiaalisen pääoman muodostavat osallistuminen ryhmien toimin-
taan, vapaaehtoistyö, verkostot, niistä saatu tuki, luottamus ja osallistumi-
nen kansalaistoimintaan. Verkostoja ovat myös toisten auttaminen ja 
kanssakäynti ystävien ja tuttujen kanssa. (Sitra, 2017) 
 
Myös koirille koirapalvelut tarjoavat mahdollisuuksia lajitoverien kohtaa-
miseen, leikkimiseen, vapaaseen liikkumiseen sekä muuhun lajinomaiseen 
käyttäytymiseen. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on luoda Imatran kaupungille ensimmäinen 
koirapalveluiden yleissuunnitelma. Suunnitelmassa käydään läpi koirapal-
veluiden yleiset periaatteet ja määritellään koirapalveluiden perustarjonta 
ensi vaiheessa ja seuraavan viiden vuoden aikana sekä kirjataan kehityseh-
dotuksia uusista ja laajennettavista koirapalveluista. Yhtenäinen koirapal-
veluiden yleissuunnitelma tukee palveluiden ja viheralueiden suunnittelua 
ja kustannusten hallintaa sekä takaa kuntalaisille tasapuoliset palvelut. 
Työn yhtenä perusteena onkin Imatran kaupunginvaltuuston aloite koira-
palveluiden yleissuunnitelmasta. 
 
Työn tilaajana oli Imatran kaupungin kaupunkikehitys ja tekniset palvelut/ 
Kaupunki-infra, jonka puolesta ohjaajana toimi kaupunginpuutarhuri Erika 
Luhtanen. Opinnäytetyön ohjaavana opettajana oli Sari Suomalainen. 
 
Opinnäytetyössä haetaan vastauksia siihen, millaisia koirapalveluja Imat-
ralla tarvitaan, rakennetaan ja edelleen kehitetään. 
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2 KOIRAPALVELUIDEN MERKITYS KAUPUNKIALUEELLA 

2.1 Koirapalveluiden vaikutukset  

2.1.1 Koirapalvelut ja sosiaalinen pääoma  

Yleisesti käsitetään, että sosiaalinen pääoma edistää henkilön tai yhteisön 
toimintamahdollisuuksia samalla lailla kuin taloudellinen pääoma toisessa 
kontekstissa. Grahamin ja Gloverin (2014, 224-227) mukaan sosiaalinen 
pääoma muodostuu eri tavoilla ja niillä on eri vaikutus. Erityisesti koira-
puistoissa koettu yhteisöllisyys ja sosiaalinen kassakäynti voidaan jakaa 
kolmeen eri tapaan: 
 

1. Koirat avattarina: henkilö kokee koirapuiston ja siellä olevat ihmi-
set ja koirat eläimensä kautta. 

2. Sosiaalisten suhteiden luominen ja verkostot: luodaan verkostoja 
toisten koiranomistajien kanssa ja aikataulutetaan koirapuisto-
käynnit yhteen tai muodostetaan suhteita ihmisten kanssa, joita ei 
muuten tapaisi. 

3. Sosiaalinen pääoma: koirapuistosta tulee oma yhteisönsä, jossa 
jaetaan asioita ja kokemuksia myös muilta elämänalueilta. 
 

Koira toimii sosiaalisen kanssakäynnin mahdollistajana, tai toisin sanoen, 
sosiaalisena voiteluaineena tai jäänmurtajana. Ne voivat myös edesauttaa 
yhteisöllisyyden, sosiaalisen pääoman sekä vapaaehtoistyön lisääntymistä. 
Näin koira ylittää ihmisten välisen sosiaalisen etäisyyden, joka usein koe-
taan julkisissa tiloissa tai paikoissa tuntemattomien kanssa ollessa. Koirat 
toimivat siltaajina ja ehkäisevät kasvojen menetyksen, jos lähestyjä torju-
taan. Ajan mittaan, nämä epämuodolliset kohtaamiset saattavat rakentaa 
yhteisöllisyyden tunteen ja lisätä sosiaalista pääomaa. Lisäksi, koirapuistot 
ja -aitaukset luovat ympäristön, joihin eri taustoista tulevat ihmiset voivat 
kokoontua. Näissä paikoissa on mahdollista tutustua ihmisiin, joihin ei vält-
tämättä muuten tutustuisi.  
 
Powerin (2013, 585–587) mukaan taas on olemassa neljä tekijää, jotka koi-
raa ulkoilutettaessa lisäävät sosiaalista arvostusta ja yhteisöllisyyttä: 
 

1. Ihmiset viettävät enemmän aikaa kotinsa ulkopuolella koiran han-
kittuaan. 

2. Koirat tekevät ihmiset tunnistettaviksi. Tämä pätee erityisesti ihmi-
siin, jotka asuvat kerrostaloissa tai muissa suurissa asuntokomplek-
seissa eivätkä tunne monia muita asukkaita. Pelkästään koira saa 
ihmisen näyttämään ystävälliseltä ja helpommin lähestyttävältä. 
Usein ihminen saatetaan tuntea vain koiran kautta. 

3. Koirat luovat sosiaalisen ympäristön. Koirat ovat jäänmurtajia: ne 
tarjoavat helpon aloituksen keskustelulla ja ovat yhteinen puheen-
aihe. 
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4. Koirat edesauttavat asuinalueen sosiaalisuutta. Ihmisten välinen 
kanssakäynti muokkautui merkittävästi sen mukaan, miten koirat 
käyttäytyvät toisia koiria ja ihmisiä kohtaan. Tällä vuorovaikutuk-
sella koirat vaikuttivat merkittävästi ihmisten määrään ja tyyppiin, 
joita omistajat tapasivat asunnon ulkopuolella. 

 
Erään tutkimuksen kysymyksenasettelussa ei varsinaisesti kysytty eri ryh-
mien kanssakäymisestä tai ystävystymisestä toisten koiranomistajien 
kanssa, mutta vapaissa vastauksissa tuli ilmi, että koirapuistot tarjoavat 
hyödyllisen paikan ihmisille tavata toisiaan ja olla tekemisissä ihmisten 
kanssa, joita he eivät muuten tapaisi. (Matisoff & Noonan, 2012, 44–45) 
Koirat toimivat näin tietynlaisena sosiaalisen pääoman “voiteluaineena” 
tarjoamalla ihmisille mahdollisuuden kanssakäymiseen joko itselle saman-
laisten tai itsestä erilaisten ihmisten kanssa. (Graham & Glover, 2014, 219) 
 
Koira yleensä saa omistajansa liikkumaan. Koiran kanssa liikutaan hyvin 
säännöllisesti, mikä ylläpitää peruskuntoa hyvin. Aktiivisesti koiran kanssa 
harrastavat liikkuvat vielä muitakin koiranomistajia enemmän. Koiran-
omistajat tulekin kunnallisia palveluita suunniteltaessa ja järjestettäessä 
rinnastaa muihin liikuntaa harrastaviin ryhmiin. (Ilén, 2009, 5) 
 
Koiralla on rooli myös omistajansa mielenterveyden ylläpitämisessä. Pel-
kästään koiran läsnäolon ja sen silittämisellä on todettu olevan stressiä vä-
hentävä vaikutus. Koira tarjoaa omistajalleen kumppanuutta ja vähentää 
yksinäisyyden tunnetta. Koiran vaatima säännöllisyys mahdollisesti estää 
syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä syrjäytymästä kokonaan, ja esimer-
kiksi monelle vanhukselle koira on tärkeä kumppani ja seuralainen. (Ilén, 
2009, 5) 

2.1.2 Koirapalvelut koirien kohtaamispaikkana 

Koiran, kuten muidenkin eläinten, on tarpeellista toteuttaa lajilleen tyypil-
lisiä käyttäytymismalleja. Oikeus tähän on mainittu eläinsuojelulaissa (3 §). 
Koiralle liikunta on välttämätöntä lihaskunnon sekä tuki- ja liikuntaelimis-
tön kunnossa pitämiseksi. Koiran ulkoiluttaminen kytkettynä ei riitä, vaan 
koiran on päästävä juoksemaan vapaasti, mielellään vaihtelevassa maas-
tossa. Liian vähäinen liikunta saattaa aiheuttaa koiralle turhautumista, joka 
voi tulla esiin erilaisina käyttäytymishäiriöinä ja heikentää koiran psyyk-
kistä hyvinvointia. (Ilén, 2009, 3) 
 
Koirapuistot tarjoavat koirille mahdollisuuden päästä liikkumaan vapaina, 
ja ne mahdollistavat koirien keskinäisen sosiaalisen kanssakäymisen ja lei-
kin. Koirapuistoissa myös koirien omistajat pääsevät tutustumaan ihmisiin. 
(Ilén, 2009, 4) 
 
Vaikka suurin osa koiristamme ovat nykyään lemmikkikoiria ja viettävät ai-
kansa kotioloissa ihmisten seurassa, työ- tai metsästyskoiran vaistot ovat 
niillä kuitenkin vielä jäljellä. Koirat tarvitsevat näitä vaistoja ylläpitävää 
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toimintaa säilyttääkseen mielenterveytensä. Mitä enemmän koira saa toi-
mia sen viettejä mukaillen, sitä tasapainoisempi ja tottelevaisempi se 
useimmiten on. Hyvin koulutettu koira on myös muun ympäristön etu, jol-
loin vastakkainasettelu koiran, koiranomistajien ja muiden ihmisten tarpei-
den välillä vähenee. (Ilén, 2009, 4–5) 

2.2 Ulkoalueilla liikkumisen merkitys elpymiseen ja hyvinvointiin  

Ruotsalaisessa tutkimuksessa ympäristön aistinvaraiset ominaispiirteet 
yhdistettiin mieluisimmilla aktiviteeteilla, jotta saataisiin selville, onko 
näillä ja korkeilla stressitasoilla yhteys. Korkein korrelaatio löytyi yhdistet-
täessä korkeat stressitasot ja aktiviteetit, joissa yhdistyy luonnonelemen-
tit. Seuraavaksi korkein korrelaatio oli aktiviteeteissa, joissa oli mukana 
eläimiä ja lepoaktiviteetteja luonnossa. Tutkimuksen johtopäätökset ovat 
sinällään on merkittäviä, sillä se esittää, että ulko- ja viheralueiden suun-
nittelussa voidaan vastata monien eri ihmisryhmien tarpeisiin. (Austin, 
2014, 31–32). 
 
Couttsin (2015, 188) mukaan Grahnin ja Stigsdotterin (2013) tutkimukset 
ovat osoittaneet, että kun luontokokemus saadaan luonnosta, ei vain kat-
somalla kuvia tai maisemaa ikkunasta, stressitasot alenevat. Henkilöt, 
jotka oleilivat viheralueilla tai luonnossa useammin tai käyttivät siellä 
enemmän aikaa kerrallaan, sairastivat vähemmän stressiperäisiä sairauk-
sia. Toisaalta ne, jotka eivät raportoineet olevansa stressaantuneita, viet-
tivät todennäköisemmin aikaa viher- tai virkistysalueilla vähintään muuta-
mana päivänä viikossa. Vaikka yhteyttä ei voidakaan todistaa, tämä tulos 
käy yksiin niiden syiden kanssa, joita viheralueiden käyttäjät antavat viher-
alueiden käynnin eduista. 
 
Sieväsen ja Neuvosen (2010, 88) tutkimus osoitti, että sisäliikuntatiloissa 
tai ulkona luonnossa saadut liikunnan elpymiskokemukset olivat vahvem-
pia kuin rakennetuissa ulkoliikuntapaikoissa saadut elpymiskokemukset. 
Luontoympäristössä liikuttaessa korostuvat puolestaan positiiviset tunne-
tilat ja stressistä elpymisen vaikutukset.  
 
Erilaisten viherympäristöjen ominaisuuksien välillä oli eroja siten, että el-
pymiskokemukset olivat vahvimpia liikuttaessa metsä- tai peltoympäris-
töissä, jotka sisälsivät vesielementin. Alueilla, joissa on nurmikkoa ja istu-
tuksia (puistot), elpymiskokemukset näyttivät olevan muita viherympäris-
töjä jonkin verran matalampia. (Sievänen & Neuvonen, 2010, 88) 
 
Positiivisen tulkinnan mukaan kaiken tyyppiset viherympäristöt tuottavat 
ulkoilijoille psyykkistä hyvinvointia. Tätä tulkintaa tukee se, että emotio-
naalinen hyvinvointi oli merkitsevästi parempaa niillä, jotka olivat viimeksi 
liikkuneet luonnossa kodin lähellä verrattuna kotonaan sisätiloissa liikku-
neisiin. (Sievänen & Neuvonen, 2010, 88) 
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Tutkimustuloksista käy ilmi, että luontoon liittyvät harrastukset tuottivat 
monia muita vapaa-ajan harrastuksia enemmän mielihyvää. Ne koettiin 
selvästi virkistävämpinä kuin esimerkiksi itsensä kehittämiseen liittyvät 
harrastukset kuten opiskelu vapaa-aikana ja ilmaisu- tai taideharrastukset. 
Luonnon osuus kaikista vapaa-ajan liikunnan ympäristöistä oli runsas kol-
mannes ja noin 40 prosentilla vastaajista viimeisin liikkumisympäristö oli 
joko kodin tai vapaa-ajan asunnon lähiluonto tai muu luontoympäristö. 
(Sievänen & Neuvonen, 2010, 129) 

3 KOIRAPALVELUIDEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Kehittämisen perusteet  

3.1.1 Koirien määrä ja koirapalvelut 

Koirien määrä Suomessa kasvaa voimakkaasti. On arvioitu, että joka kol-
mannessa asuntokunnassa on nykyään koira. Imatralla tämä tarkoittaa 
noin 5000 koiraa (tieto vuodelta 2018). Lisäksi tiivistyvän kaupunkiraken-
teen seurauksena koirat ja muut ulkoilijat liikkuvat useammin samoilla rei-
teillä, joten myös koirapalveluiden tarve kasvaa. Koirapuistot ja muut koi-
rapalvelut ovat tärkeitä sekä koiran että omistajan sosiaaliselle ja fyysiselle 
hyvinvoinnille.  
 
Koirapalvelut tulee järjestää siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman 
vähän haittaa muille ihmisille ja ympäristölle. Samaan aikaan niiden tulee 
olla käyttäjilleen hyödyllisiä ja helposti saavutettavissa. On tärkeää, että 
koiranomistajilla ja päättäjillä on samanlaiset käsitykset koirapalveluiden 
kehittämisestä. (Ilén, 2009, 2) 

3.1.2 Sijoittuminen kaupunkirakenteessa 

Vihreän infrastruktuurin näkökulmasta viherpalvelut yleisesti tulee sijoit-
taa niin, että ne yhdistyvät palvelurakenteeseen sekä asumis- ja työsken-
telyalueisiin. Yleisesti, läheinen palveluiden sijainti kannustaa käyttämään 
palveluiden käyttöä. (Austin, 2014, 140). 
 
Maankäytön suunnittelulla voidaan taata koirille ja koiranomistajille riittä-
vät toimintapuitteet ja ulkoilumahdollisuudet, ja toisaalta näitä mahdolli-
suuksia voidaan huomattavasti rajoittaa. Koiranomistajan kannalta olen-
naisinta on, että varmistetaan sujuvat kevyen liikenteen yhteydet, riittävän 
laajat puistot ja muut viheralueet sekä varataan tarpeeksi tilaa koirille tar-
koitetuille alueille, kuten koirapuistoille ja koirien koulutuskentille. (Tam-
pereen kaupunki, n.d., 20) 
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Tampereen kaupungin koirapalveluohjelman mukaan (n.d., 20) koirapalve-
luita voidaan sijoittaa puistoihin (asemakaavamerkintä VP), lähivirkistys-
alueille (VL) ja joskus myös urheilu- ja virkistyspalveluiden alueille (VU). Uu-
det koirapuistot ja muut koirapalvelut sijoitetaan jo vakiintuneeseen kau-
punkirakenteeseen yhteistyössä viranomaisten kanssa. Uusissa kaavoissa 
ja kaavamuutoksissa koirapalveluiden sijoittumista ohjataan myös kaavan 
liitteeksi laadittavassa viheryleissuunnitelmassa. Palveluiden sijoittami-
sessa tulee aina kuulla myös asukkaita. 
 
Suunniteltaessa koirapalveluja kaupungin tai kunnan tasolla, eri tekijät vai-
kuttavat palveluiden määrään. Koko kaupungin tasolla koirapuistojen mää-
rään vaikuttavat muun muassa koirapalveluiden haluttu kattavuus, koira-
palveluiden määrä suhteessa koirien määrään sekä palveluiden saavutet-
tavuus. Myös eri alueiden asumismuodoilla on vaikutusta; esimerkiksi ker-
rostalovaltaisilla, tiheään rakennetuilla alueilla tarve koira-aitaukselle on 
suurempi, vaikka koiria olisikin vähemmän. Myös asukkaiden toiveet on 
huomioitava. (Tampereen kaupunki, n.d., 30) 
 
Sieväsen ja Neuvosen (2010, 126) tutkimuksen mukaan suurin osa suoma-
laisten lähiulkoilukerroista tapahtuu vakituisen asunnon tai vapaa-ajan 
asunnon läheisyydessä. Noin kaksi kolmasosaa ulkoilukohteista sijaitsee lä-
hellä asuntoa eli kävelyetäisyyden päässä kodista. Noin neljäsosa lähiulkoi-
lusta suuntautuu alueille, jonne kuljetaan kulkuneuvolla korkeintaan puo-
len tunnin matka. Vain yhdeksän prosenttia lähiulkoilukerroista kohdistuu 
alueille, jonne on yli puolen tunnin matka kulkuneuvolla.  
 
Tavoitteena uusien koirapuistojen paikkoja suunniteltaessa tuleekin olla 
koirapalveluiden tasainen ja tarpeen mukainen sijoittuminen kaupungin 
tai kunnan alueelle. Koirapalveluihin tulee olla hyvät kevyen liikenteen yh-
teydet (esimerkiksi läheinen kevyen liikenteen pääreitti) sekä pääsy myös 
autolla, jolloin myös pysäköinnin tulee olla järjestetty. Esimerkiksi Tampe-
reella käytetään suosituksena, että koirapuiston etäisyyden asutuksesta 
on oltava mielellään yli 100 metriä ja tiiviimmin asutuilla alueilla yli 50 met-
riä. Myös liikennemelu vaikuttaa koirapuiston sijoittamiseen. Yleisesti 
maastonmuotojen tulee olla sellaisia, että aidan rakentaminen puiston 
ympärille on helppoa. Paikan pitää olla sen verran ylävää, että sateisista ja 
muuten kosteista keleistä ei ole haittaa koirapuiston käyttäjille. (Tampe-
reen kaupunki, n.d., 30) 
 
Koirapuistot tarjoavat urbaanin vapaa-ajanympäristön, missä koiranomis-
tajat voivat laillisesti pitää koiraansa vapaana ja tarjota sille liikuntaa ja la-
jitoverien seuraa. Toisaalta tiiviistä kaupunkirakenteesta ja viheralueiden 
puutteesta tai pienuudesta johtuen koirapuistot ovat usein ”ruuhkaisia”. 
Toisaalta, toisten koiranomistajien kanssa koirapuistossa oleminen lisäsi 
naapuruston turvallisuutta, sillä koiranomistajat usein huolehtivat toisis-
taan. (Graham & Glover, 2014, 218, 228) 
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Erään koirapalvelututkimuksen perusteella voidaankin sanoa, että koira-
puiston läheisyydellä saattaa olla vaikutusta jopa asunnon hankkimiseen ja 
sitä kautta siihen, keitä puistossa käy. (Matisoff & Noonan, 2012, 39). 

3.1.3 Palveluiden toimivuus 

Eri koirapalveluiden toimivuus ja viihtyisyys on ehkä merkittävin tekijä pal-
veluiden käyttöä arvioitavissa. Sosiaaliset syyt, eli koirien ja ihmisten käyt-
täytyminen aitauksissa, on yhä merkittävä syy olla käyttämättä aitauksia. 
Epäviihtyisyys olikin Helsingin kaupungin kyselyn perusteella painavampi 
syy koira-aitausten käyttämättömyyteen niitä toisinaan käyttävien jou-
kossa kuin niiden parissa, jotka eivät käytä aitauksia ollenkaan. (Helsingin 
kaupunki, 2014, 12) 
 
Pienetkin koirat tarvitsevat aitauksessaan tilaa juosta. Usein pienet koirat 
jäävät isojen koirien jalkoihin yhteisissä aitauksissa. Koira-aitausten käyt-
täjien mukaan on tärkeää, että koira-aitaus jaetaan pienten ja isojen koi-
rien puoliin. Helsingin kaupungin tutkimuksessa kävi ilmi, että kun alueella 
tai kaupunginosassa koira-aitaus on jaettu, ei isojen koirien aggressiivisuu-
desta alueella valitettu. (Helsingin kaupunki, 2014, 13) 
 
Koira-aitausten koko vaikuttaa niiden käyttöön ja myös niissä esiintyviin 
käyttäytymisongelmiin. Jotkut koiraomistajat välttelevät tiettyjä koira-ai-
tauksia, sillä niissä koirilla ei ole tilaa väistää toisiaan, jos ne eivät tulekaan 
toimeen. Suurissa aitauksissa syntyy vähemmän konfliktitilanteita. Esimer-
kiksi Helsingissä Östersundomin koirametsää ja Rajasaaren uintipaikkaa 
suositaan siksi, että siellä on tilaa eri koiraryhmille. Toisaalta suuria aitauk-
sia pidetään myös ongelmallisina: jos portilta ei näe koko aitausta, ei voi 
tietää onko siellä epäsosiaalisia koiria. (Helsingin kaupunki, 2014, 15) 
 
Aitausten turvallisuus on tärkeämpää kuin niiden virikkeellisyys. Myös 
koira-aitauksen maapohjan laatu ja aitauksen koko mainittiin monta ker-
taa. Aitausten turvallisuus onkin merkittävämpää kuin niiden virikkeelli-
syys, vaikka sekin on monelle tärkeää. (Helsingin kaupunki, 2014, 16) 

3.2 Hyvien koirapalveluiden elementit 

Hyvin toimivat ja helposti saavutettavat koirapalvelut tai koirapuistot tar-
joavat tiettyjä peruselementtejä käyttäjilleen. 
 
Peruspuitteet ovat kunnossa: Tärkeintä erityisesti koira-aitauksessa tai -
puistossa on sen aita. Aidan tulee olla tarpeeksi korkea, eikä siinä saa olla 
koloja tai aukkoja, joista pieni koira mahtuu kulkemaan. Lisäksi, koska pie-
net koirat jäävät helposti isompien jalkoihin, kannattaa aitaukset jakaa 
pienten ja isojen koirien puoliin, jos tilaa on riittävästi. Maapohjan materi-
aalivalinnassa tulee olla huolellinen. Liian hienojakoinen aines koetaan 
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yleensä pölyäväksi tai sateella mutaiseksi, mutta liian isot kivet sattuvat 
koirien tassuihin. (Helsingin kaupunki, 2014, 44) 
 
Kasvillisuus on tärkeä sekä ihmisille että koirille: Laitteiden, esimerkiksi 
agilityvälineiden, sijaan kannattaa suosia ”luonnon sisustusta” kuten puun-
runkoja ja kiviä. Nurmikon tai metsänpohjan peittämä alue on koirille vi-
rikkeellinen ja miellyttävä, joskin huonosti kulutusta kestävä. Varsinkin ai-
taukset kannattaa kuitenkin pitää melko avoimina, jotta niissä on tilaa lei-
kille, mutta puut ovat tärkeitä sekä ihmisille että koirille. Puut tuovat myös 
varjoa. (Helsingin kaupunki, 2014, 45) 
 
Sijainnilla on väliä: Meluisan tien tai vilkkaan kevyen liikenteen väylän vie-
reen sijoitetut koirapalvelut eivät aina täytä tehtäväänsä. Vähintäänkin 
kulkuväylän suuntaan tulisi olla pensaita tai muuta istutusta näkö- ja me-
luesteenä. (Helsingin kaupunki, 2014, 45) 
 
Suurin syy koirapalveluiden käyttämättömyydelle on koirien ja ihmisten 
käyttäytyminen. Ongelmana on toisaalta muita häiritsevät, huonosti käyt-
täytyvät ihmiset ja aggressiiviset koirat ja toisaalta tiloja omiin käyttötar-
koituksiinsa varaavat ihmiset ja esimerkiksi harrastusryhmät. Käyttäjille 
kannattaakin painottaa, että koira-alueille ovat tervetulleita kaikki koirat, 
jotka ovat hyväkäytöksisiä ja sopivan kokoisia. (Helsingin kaupunki, 2014, 
46) 

3.3 Koiranpitoa ja koirapalveluita koskevat lait 

Tärkeimmät koirien ulkoiluttamista ja kiinnipitoa ohjaavat säädökset löy-
tyvät järjestyslaista ja metsästyslaista. Eläinsuojelulaissa määrätään omis-
tajia ottamaan huomioon koirien lajinomaiset fysiologiset ja käyttäytymis-
tarpeet. Tällaisina tarpeina ovat mm. riittävä liikunta, mahdollisuutta to-
teuttaa rodulle ominaista käyttäytymistä sekä mahdollisuutta lajitoverei-
den tapaamiseen. Terveydensuojelulaista löytyy viranomaisten toimintaa 
ohjaavia määräyksiä, joilla on merkitystä myös tavalliselle koiranomista-
jalle. Jätelain roskaamiskielto koskee myös koirien ulosteita.  
 
Järjestyslaissa määrätään koirat pidettäväksi taajamassa kytkettynä. Poik-
keuksena ovat suljetut pihat, koirien harjoituspaikat sekä erityisesti koirille 
osoitetut, aidatut jaloittelualueet, kuten koirapuistot. Näissäkin paikoissa 
koiran tulee aina olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa. Koiraa ei saa 
viedä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, torille toriai-
kana, yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, ellei se 
ole erikseen sallittua. Järjestyslain mukaan käveleminen tai juokseminen 
koiran kanssa yleisellä kuntoradalla on luvallista, mutta jos radalle kunnos-
tetaan talveksi latu, on koiran vieminen sinne kielletty. (Järjestyslaki 
247/1996 14 §.) 
 
Metsästyslaissa määrätään koiran kiinnipitovelvollisuudesta myös taaja-
man ulkopuolella. Sen mukaan koira on pidettävä maaliskuun 1. ja elokuun 
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19. välisenä aikana ulkona joko kytkettynä tai siten, että se on tarvittaessa 
välittömästi kytkettävissä.  Määräys ei koske alueen omistajan tai haltijan 
luvalla pihamaalla tai puutarhassa taikka koiran pitämiseen varatulla aida-
tulla alueella olevaa koiraa eikä viittä kuukautta nuorempaa koiraa. Mää-
räys ei myöskään koske paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä taikka 
muussa niihin verrattavassa palvelutehtävässä olevaa koiraa. Määräys ei 
myöskään koske poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai rajavartiolai-
toksen tehtävässä olevaa koiraa tai koiraa, jota koulutetaan näihin tehtä-
viin. (Metsästyslaki 615/1993 51§.) 
 
Suomen riistakeskus voi koirakokeen pitämiseksi tai koiran koulutta-
miseksi antaa luvan poiketa kiinnipitovelvollisuudesta. Koirakokeen ja kou-
luttamisen tulee tapahtua siten, että rauhoitettuja riistaeläimiä ei niiden 
lisääntymisaikana häiritä. (Metsästyslaki 615/1993 52 §.) 
 
Eläinsuojelulain lähtökohtana on, että eläimiä on kaikissa olosuhteissa 
kohdeltava hyvin, eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Eläin-
tenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava 
huomioon niiden fysiologiset ja käyttäytymistarpeet. Näihin tarpeisiin kuu-
luu myös eläimelle tarpeellisen liikunnan varmistaminen. (Eläinsuojelulaki 
247/1996 3 §.)  
 
Terveydensuojelulaissa määrätään kuolleiden lemmikkieläinten käsitte-
lystä. Sen mukaan kunnan on osoitettava kuolleiden lemmikkieläinten 
hautaamiseen ja hävittämiseen sellainen paikka tai tapa, ettei siitä aiheudu 
terveyshaittaa. (Terveydensuojelulaki 763/1994 24 §.) 
 
Jätelaissa kielletään jättämästä ympäristöön roskaa tai likaa niin, että siitä 
voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähen-
tymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rin-
nastettavaa vaaraa tai haittaa. Tämä koskee myös koirien ulosteita. (Jäte-
laki 646/2017 72 §.) 

4 SUUNNITELMAN VALMISTELU 

4.1.1 Vaihtoehtojen kartoitus ja valmistelutyö 

Imatran kaupunginvaltuustossa jätettiin valtuustoaloite koirapalveluiden 
yleissuunnitelman laatimiseksi ja koirapuistojen rakentamiseksi Imatran 
kaupungin alueelle helmikuussa 2018. Tärkeinä tekijöinä valtuustoaloit-
teessa mainittiin ensimmäisen koirapalveluiden yleissuunnitelman koosta-
minen, koirapuistojen rakentaminen, lemmikkieläinten luoman sosiaalisen 
ympäristön huomioonottaminen kaupungissa, kaupungin laajuuteen näh-
den tasapuolinen palvelujen tarjonta sekä koirapuiston ylläpitovastuiden 
määrittäminen. 
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Imatran kaupungin Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut -organisaatio kar-
toitti kaupungin eri alueiden soveltumisesta koirapuistojen tai muiden koi-
rapalveluiden sijainniksi. Tutkimuksessa kartoitettiin useita alueita eri kau-
punginosissa. Kartoituksessa huomioitiin koirapalveluiden vaihtoehtoiset 
sijainnit, alueilla oleva kaupungin maaomistus, mahdollisuus pysäköintiin 
koirapuiston läheisyydessä, koirapuiston etäisyys asutuksesta tai esimer-
kiksi koulusta tai päiväkodista, läheisyys muihin viherpalveluihin sekä ylei-
nen saavutettavuus eri puolilta kaupunkia. (Luhtanen & Sillgren, 2018.) 
 
Kartoituksen perusteella koirapuistojen sijaintipaikoiksi voidaan osoittaa 
alueita Karhumäen, Rajapatsaan, Mellonmäen, Itä-Siitolan tai Havurinteen 
alueilla. (Luhtanen & Sillgren, 2018.) 
 
Olemassa olevia, vaikkakin osittain epävirallisia, koirapalveluitakin Imat-
ralla on.  Koiria uitetaan uimarantojen läheisyydessä syrjässä tai muualla 
hyvin tarkoitukseen sopivalla rannalla. Talvisin on lumi- ja jäätilanteen sal-
liessa ajettu koirahiihtoa varten erillisiä latureittejä. Lisäksi joillakin laduilla 
on ollut vain koiran kanssa hiihtäville tarkoitettuja hiihtovuoroja, jolloin la-
tua eivät käytä muut hiihtäjät. 

4.1.2 Kysely koirapalveluiden kehittämisestä Imatralla  

Esiselvityksen perusteella Imatran kaupunki julkaisi kaupunkilaisille kyse-
lyn koirapalveluiden järjestämisestä sekä tiedusteli asukkaiden mielipi-
dettä erityisesti koirapuistojen sijainnista. Kysely oli avoinna 9.4. – 
2.5.2018 ja siihen vastasi yhteensä 275 henkilöä. 
 
Kyselyyn vastanneita 85 % oli koiranomistajia ja nämä käyttäisivät koira-
puistoa vähintään kerran viikossa. Kyselyyn vastanneiden mukaan mielui-
sin sijainti koirapuistolle olisi Karhumäki Ukonniemen ulkoilualueella. Tätä 
sijaintia äänesti 33 % vastaajista. Lähes 50% vastaajista oli sitä mieltä, että 
erityisesti koirille suunnattuja ulkoilureittejä tarvitaan Imatralla lisää sekä 
kesä- että talvikäyttöön. Näiden reittien sijaintiin sai vastata vapaasti. Tä-
mänkin kysymyksen kohdalla mieluisin sijainti oli Karhumäki.  
 
Koirille varattuja uintipaikkoja toivottiin kyselyn perusteella lisää. Eniten 
vastauksia sai Saimaan ranta-alueet. Vuoksen rannat eivät yleisesti sovi 
koirien uittamiseen paikoitellen olevan kovan virtauksen vuoksi. Nykyisin 
koiria uitetaan usein kivikkoisissa ja roskatuissa paikoissa, jolloin myös 
loukkaantumisen vaara on ilmeinen. Kyselyn vapaissa kommenteissa tuli 
esiin toive hiekkapohjaisen koirien uimarannan saamisesta. 
 
Vapaissa vastauksissa toivottiin koirapuistosta monipuolisempaa kuin vain 
aidattua laajaa hiekkakenttää; säilytettävät luonnonelementit ja kasvilli-
suus tarjoavat enemmän virikkeitä koiralle sekä viihtyvyyttä koiran omis-
tajalle. Muutamassa vastauksessa korostetiin myös koirapuiston merki-
tystä sosiaalisen kanssakäynnin edistäjänä, sekä ihmisten että koirien. Kau-
empaa tulevat puistonkäyttäjät ja koirat ja alueella asuvat koiranomistajat 
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ja koirat tutustuvat toisiinsa koirapuistossa ja luovat näin oman sosiaalisen 
verkoston. 

5 KOIRAPALVELUIDEN YLEISSUUNNITELMA IMATRALLA 

5.1 Yleistä 

Koirapalveluiden yleissuunnitelman tavoitteena on tuoda tasapuoliset, 
laadukkaat ja turvalliset palvelut kaikille imatralaisille koiran omistajille. 
Suunnitelman tarkoituksena on koota yhteen Imatran olemassa olevat koi-
rapalvelut sekä suunnitteilla olevat palvelut. Päätarkoituksena on vastata 
kaupunkilaisten esiintuomaan koirapuistojen tarpeeseen. Koirapalvelui-
den lisääminen, olemassa olevien palveluiden laadun parantaminen sekä 
ylläpidon kehittäminen ovat yleissuunnitelman päätavoitteet. 
 
Imatran kaupungin ylläpitämää koirapalvelukokonaisuutta tullaan kehittä-
mään suunnitelmallisesti. Nyt mallinnettava koirapalveluiden yleissuunni-
telma toimii jatkokehittämisen pohjana ja sitä päivitetään säännöllisesti ja 
tarvittaessa. 
 
Koirapalveluiden yleissuunnitelma on tulevaisuudessa osa Imatran kau-
pungin mahdollista tulevaa viherpalveluohjelmaa. Viherpalveluohjelma on 
pitkän aikavälin toimintasuunnitelma viherpalveluiden suunnittelulle, ra-
kentamiselle ja hoidolle. Koirapalveluiden yleissuunnitelman toteutus por-
rastetaan aikavälille 2019-2025. 
 
Suunnitelmassa esitetään yhden koira-aitauksen perustamista tulevana 
vuonna, usean koirien uintipaikan merkitsemistä sekä Malonsaaren varaa-
mista koirametsäksi. Lisäksi suunnitelmassa merkitään koirahiihtoon tai 
yhteiskäyttöön soveltuvat latureitit. 

5.2 Koirapalvelut Imatralla 

Imatran koirapalvelukokonaisuus rakentuu jo nyt olemassa oleviin palve-
luihin ja niiden merkitsemiseen sekä uusiin, lähitulevaisuudessa perustet-
taviin palveluihin ja myöhemmin jatkokehitysvaiheessa rakennettaviin pal-
veluihin. Koirapalvelujen kokonaisuus Imatralla on koostettu seuraavassa 
taulukossa.  
 

Taulukko 1. Koirapalvelut Imatralla. 

Kaupunginosa / 
alue 

Koirapalvelu Nykyinen Tuleva 
2019 

Selvitetään 

Havurinne Koira-aitaus 
  

x 

Imatrankoski Koirien uintipaikka 
 

x 
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Kaupunginosa / 
alue 

Koirapalvelu Nykyinen Tuleva 
2019 

Selvitetään 

Itä-Siitola Koira-aitaus tai 
koirapuisto 

  
x 

Karhumäki Koira-aitaus 
 

x 
 

Lammassaari Koirahiihto x 
  

Linnankoski Koirien uintipaikka 
 

x 
 

Malonsaari Koirametsä 
  

x 

Mansikkala Koirien uintipaikka 
 

x 
 

Mellonmäki  Koira-aitaus 
  

x 

Meltola Koirien uintipaikka 
 

x 
 

Niskalampi Koirien uintipaikka 
 

x 
 

Paajala Yhteiskäyttöreitti x 
  

Paajala Koirapolku 
 

x 
 

Rajapatsas Koira-aitaus 
  

x 

Ritikankoski Koirien uintipaikka 
 

x 
 

Vuoksenniska Koirahiihto x 
  

 
Imatran koirapalvelut keskittyvät suurelta osin Vuoksen lähialueille ja sen 
länsipuolisille alueille. Ukonniemen ulkoilualueella on merkittävä vaikutus 
myös koirapalveluiden sijaintiin, onhan se kaupunkilaisten merkittävin ul-
koilualue ja siksi luonnollinen sijainti myös koirapalveluille. Tälle alueelle 
tullaan myös rakentamaan kaupungin ensimmäinen koira-aitaus tai koira-
puisto. Talvisin Ukonniemen läheisillä Saimaan jääalueilla on tähänkin asti 
ollut mahdollisuus koirahiihtoon. 
 
Koirien uintipaikoiksi sopivia sijainteja löytyi useita. Vaikka varsin moni 
näistä sijaitsee Vuoksen varrella, löydettiin nämä suvantokohdat kuitenkin 
pienemmän virtauksen paikoilta. 
 
Erityisesti Malonsaaren huomioiminen mahdollisena koirametsänä on 
edistyksellinen mahdollisuus. Selvitystyössä tarkastellaan saaren soveltu-
minen tähän tarkoitukseen ja alueen muut maankäyttöön liittyvät tekijät. 
Kustannuksiltaan saaren käyttöönotto koirametsäksi olisi todennäköisesti-
varsin kohtuullinen. 
 
Seuraavan sivun kuvissa on havainnollistettu Imatran eri koirapalvelujen 
sijainti kaupungin kartalla. Lisäksi seuraavissa kappaleissa on kuvattu mah-
dolliset koirapalvelut sekä tarkasteltu niiden sijaintia Imatralla yksityiskoh-
taisemmin. 
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Kuva 1. Imatran koirapalvelut: Sijainnit. Tekijän kuva. 

 

Kuva 2. Imatran koirapalvelut: Sijainnit ja merkinnät. Tekijän kuva. 
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5.2.1 Koira-aitaukset 

Koira-aitaus on aidalla rajattu alue tai osa puistosta, ja on tarkoitettu koi-
rien vapaaseen liikkumiseen. Koira-aitauksen suositeltu vähimmäispinta-
ala on 3000 m². Parhaimmillaan koira-aitauksessa on kaksi toisistaan rajat-
tua puolta, jolloin pienille ja isoille koirille on omat puolensa. Lisäksi aitauk-
sessa tulisi olla aitausalueista erotettu eteistila, jolloin koira voidaan kyt-
keä irti rauhassa ilman, että se on heti kontaktissa toisten, aitauksessa ole-
vien koirien kanssa. (Suomen Kennelliitto, 2015, 26) 
 
Kaupunginpuutarhuri Erika Luhtasen (haastattelu 18.9.2018) mukaan 
Imatran ensimmäinen koira-aitaus on suunnitteilla Karhumäkeen Ukonnie-
men virkistysalueen välittömään läheisyyteen. 
 

 

Kuva 3. Ilmakuva Karhunmäen alueesta. (Imatra karttapalvelu) 

 

Kuva 4. Koirapuiston sijainti Imatran opaskartalla. (Imatra karttapalvelu) 
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Muut alueet, joihin koira-aitaus tulevaisuudessa voidaan perustaa, ovat 
Rajapatsas, Mellonmäki, Itä-Siitola tai Havurinne. Nämä alueet kartoitet-
tiin keväällä 2018 koira-aitauksen tai koirapuiston mahdollisiksi sijoituspai-
koiksi, joista Kiviniemenkuja Karhunmäessä on nyt valikoitunut ensimmäi-
sen koira-aitauksen paikaksi. 

5.2.2 Koirapuistot 

Koirapuisto on koira-aitausta suurempi, kokonaan koirien käyttöön varattu 
aidattu puisto- tai luonnonalue, jossa koirat saavat liikkua vapaana. Suosi-
tus koirapuiston kooksi on 3000–5000 m² ja siitä ylöspäin. Parhaimmillaan 
myös koirapuisto on jaettu kahteen osaan eri kokoiset koirat huomioiden. 
(Suomen Kennelliitto, 2015, 26) 
 
Imatralla ei tällä hetkellä ole suunnitteilla koirapuistoja. Mahdollinen sijoi-
tuspaikka voisi olla kaupungin entisen taimiston alue Itä-Siitolassa. Tällä 
alueella tosin VT6:lta kantautuva liikennemelu on merkittävää. Lisäksi, koi-
rapuiston sijainti valtaväylän läheisyydessä on riskialtista esimerkiksi siinä 
tapauksessa, että koira karkaa aidatulta alueelta ja päätyy liikenteen kes-
kelle. 
 
Alla on ilmakuva entisen kaupungin taimiston alueelta Itä-Siitolassa VT6 lä-
heisyydessä. Koirapuisto sijaitsisi mahdollisesti alueella, jossa on sekä 
avointa tilaa että puustoa. Mahdollisen koirapuiston arvioitu sijainti on 
ympyröity kuvassa. 
 

 

Kuva 5. Ilmakuva kaupungin entisen taimiston alueesta. (Imatra kartta-
palvelu) 
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Kuva 6. Koirapuiston sijainti Imatran opaskartalla. (Imatra karttapalvelu) 

5.2.3 Koirapolut 

Koirapolku on erityisesti koirien ulkoiluttajille tarkoitettu ulkoilureitti. Koi-
raa ei kuitenkaan saa pitää irti koirapolullakaan. Nykyään merkityillä koira-
poluilla ei ole välttämättä suurta merkitystä, sillä koirien ulkoiluttaminen 
on pääsääntöisesti sallittua kaikilla jalankulkuväylillä. Talvella koirapolut 
on tarkoitettu jalan kulkeville koirien ulkoiluttajille.  
 
Imatralla koirapolku on talvisin Paajalassa laturadan sisäpuolella. 
 

 

Kuva 7. Koirapolku Paajalassa Imatran opaskartalla. (Imatra karttapal-
velu) 
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5.2.4 Koirahiihtoladut tai -vuorot 

Järjestyslaissa kielletään koirien vieminen kunnostetuille hiihtoladuille, 
ellei sitä ole erikseen sallittu. Erikseen merkityillä koiraladulla hiihtäminen 
koiran kanssa on sallittua. Latujen ylläpitäjä voi osoittaa muiltakin laduilta 
erityisiä koirahiihtovuoroja. 
 
Imatralla koirahiihtolatuja ja -vuoroja on Vuoksenniskan kuntoradalla. 
Hiihtokauden aikana määritellään tarkemmin latualueen osat tai tietyt 
ajankohdat, jolloin hiihtäminen koiran kanssa on mahdollista 
 

 

Kuva 8. Ilmakuva Vuoksenniskan ulkoilualueelta. (Imatra karttapalvelu) 

 

Kuva 9. Vuoksenniskan ulkoilualue Imatran opaskartalla. (Imatra kartta-
palvelu) 

Lumi- ja jäätilanteen salliessa, koirahiihtolatu tehdään myös Lammassaa-
ren ympäristöön Ukonselän jäälle. 
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Kuva 10. Ukonselän koirahiihtoladun arvioitu sijainti Imatran opaskar-
talla. (Imatra karttapalvelu) 

5.2.5 Yhteiskäyttöreitit 

Yhteiskäyttöreitit ovat latureittejä, joilla koiran ulkoiluttaminen on sallit-
tua. Yleensä talvella koiran ulkoilutusreitit vähenevät, kun latureiteillä ei 
saa kävellä. Yhteiskäyttöä tulisi lisätä ainakin hiljaisemmilla, valaistuilla 
kuntoladuilla sekä ulkoilijoille tärkeillä siirtymäväylillä. Yhteiskäyttöreitit 
merkitään selkeästi maastoon ja reitin varrelle lisätään ohjeistus koiran 
hallinnasta. Yhteiskäyttöreitillä koiran on oltava hyvin omistajansa hallussa 
ja lyhyessä hihnassa niin, että se pysyy poissa hiihtäjien tieltä. 
 
Yhteiskäyttöreitti tehdään lumitilanteen salliessa Paajalan ja Vuoksen vä-
liin jäävällä ulkoilureitistölle. 
 

 

Kuva 11. Ilmakuva yhteiskäyttöreitin alueesta. (Imatra karttapalvelu) 
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Kuva 12. Yhteiskäyttöreitin alue Imatran opaskartalla. (Imatra karttapal-
velu) 

5.2.6 Koirien uintipaikat 

Järjestyslaki kieltää koiran päästämisen yleiselle uimarannalle. Koiria uite-
taan sellaisilla sopivilla paikoilla, joilla ei ole yleistä uimarantaa. Jos koirille 
osoitetaan erikseen oma uimaranta, tulisi sen olla aidattu myös veden puo-
lelta, jolloin koirat voi päästää vapaasti uimaan myös lintujen pesimäai-
kaan.  Näin myös aitauksen talviaikainen käyttö on mahdollista ns. tavalli-
sena koira-aitauksena veden ollessa jäässä. Veden puolelta aitaamatto-
malla rannalla koira tulisi pitää kytkettynä myös uinnin aikana. 
 
Immalanjärven ympäristössä ja Saimaaseen rajautuvilla viheralueilla koi-
rien uittaminen on sallittua siellä, missä ei ole yleistä uimarantaa. Näille 
alueille ei erikseen osoiteta koirien uintipaikkoja. Poikkeuksena tähän, Liip-
pilahden aallonmurtajan länsipuolelle jäävä poukama kuitenkin osoitetaan 
koirien uintipaikaksi. 
 
Imatralla Vuoksen varrella suunnitellaan osoitettaviksi koirien uintipai-
koiksi seuraavat ranta-alueet: 

− Ritikankoskella Omenapuiston ranta, läheinen rantapoukama 

− Linnankoski Vuoksentien ja Linnankoskenkadun risteyksen joen puo-
lelle jäävän alueen poukama 

− Imatrankosken urheilukentän viereisessä poukamassa vedenpump-
paamon purkuputken läheisyydessä 

− Mansikkalassa Virranpuiston rannassa 

− Mellonlahdessa Onnelanlehdon poukamassa. 
 
Rannat ovat ainakin alkuvaiheessa aitaamattomia, joten koira tulee pitää 
kytkettynä myös uimisen aikana. 
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Kuva 13. Koirien uintipaikkojen sijainti ilmakuvassa. (Imatra karttapal-
velu) 
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5.2.7 Koirametsät 

Koirametsät ovat laajoja, aitaamattomia metsäalueita, joilla koiran va-
paana pitäminen on sallittua maanomistajan luvalla ja metsästyslain puit-
teissa. Koirametsä rajataan maastossa selvästi havaittaviin elementteihin 
kuten teihin, vesistöihin tai peltoihin, ja alue merkitään maastoon selke-
ästi. 1.3. – 19.8. välisenä aikana viittä kuukautta vanhemmat koirat on pi-
dettävä kytkettynä tai välittömästi kytkettävissä. Koirametsässä pääsevät 
myös maata omistamattomien asukkaiden koirat tyydyttämään luontaista 
liikkumistarvettaan. 
 
Tällä hetkellä Imatran kaupungilla ei ole osoittaa paikkaa koirametsälle. 
Malonsaaren osoittamista koirametsäksi selvitetään. Saari on helposti sul-
jettavissa ilman massiivisia aitausrakenteita. Saareen johtava pitkospuu-
silta varustettaisiin portilla, jolla pyritään varmistumaan koirien pysyminen 
saaressa. 
 

 

Kuva 14. Malonsaari ilmakuvassa. (Imatra karttapalvelu) 
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Kuva 15. Malonsaari Imatran opaskartalla. (Imatra karttapalvelu) 

5.2.8 Löytöeläinten hoito 

Eläinsuojelulaki velvoittaa kunnat järjestämään löytökoirien ja -kissojen 
sekä muiden vastaavien pienikokoisten seuraeläinten tilapäisen hoidon. 
Talteen otettua eläintä säilytetään vähintään 15 päivän ajan. Imatran alu-
eelta tavattujen ja kiinniotettujen löytöeläinten hoidosta vastaa Löytö-
eläinkoti Kaskivaara Purnujärven kunnassa. (Imatran seudun ympäristö-
toimi, n.d.) 

5.2.9 Koirien / pieneläinten hautausmaa 

Lemmikkien hautausmaa sijaitsee Kurkisuolla Ukonhauta Oy:n ylläpitä-
mänä. (Horttanainen, 2013) 

5.3 Suunnitelman toteuttaminen ja jatkokehitys 

Koirapalveluiden yleissuunnitelmaa toteutetaan vaiheittain. Toteutuksen 
budjetoinnista vuosittain talousarvioehdotuksiin vastaavat koirapalvelui-
den suunnittelu-, hallinto- ja toteutusvastuussa olevat yksiköt yhdessä. 
Ohjelman toteutusta seurataan vuosittain talousarvion valmistelun yhtey-
dessä. Toteutuksen painopisteet ja tavoiteaikataulu tarkistetaan viiden 
vuoden välein. 
 
Ensimmäisessä vaiheessa 2019-2020 toteutuksen painopiste on olemassa 
olevien koirapalveluiden (koirien uintipaikat, nykyiset koirahiihtomahdol-
lisuudet) merkitseminen kaupungin palvelukarttaan ja tarpeen vaatiessa 
myös maastoon. Tässä vaiheessa toteutetaan myös ensimmäinen koira-ai-
taus Kivimiehentielle Ukonniemen virkistysalueelle vuonna 2019. 
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Toisessa vaiheessa 2021-2025 tarkennetaan useamman koira-aitauksen tai 
koirapuiston rakentaminen jo kartoitetuille alueille. Tässä vaiheessa tar-
kennetaan myös Malonsaaren tilanne ja mahdollisuus sen osoittamiseen 
koirametsäksi. 

5.4 Tiedotus 

Imatran kaupungin Internet-sivuille ja karttapalveluun lisätään tietoa koi-
rapalveluista. Jokaisesta palvelusta tulisi olla vähintään alueen kuvaus, va-
lokuva sekä sijaintikartta.  
 
Verkkosivuilla olevien tietojen lisäksi koiraoppaan laatiminen saattaa olla 
tarkoituksenmukaista. Oppaaseen kerättäisiin yleistietoa koiranpidosta 
sekä koiran kanssa kaupungissa asumisesta ja liikkumisesta. Oppaassa ole-
vasta kartasta selviäisivät koirapuistojen ja muiden koirapalveluiden sijain-
nit. Oppaassa käydään läpi myös koiraa koskeva lainsäädäntö sekä kaupun-
kilaisen koiranomistajan käyttäytymisohjeet. Opas olisi vähintään ladatta-
vissa kaupungin Internet-sivuilta. 

6 YHTEENVETO  

Imatralla ei työn alkaessa ollut yhtään koirapuistoa tai muuta koirille eri-
tyisesti osoitettua ulkoilualuetta. Talvisin oli joitain latureittejä tai -vuoroja 
osoitettu koiran kanssa hiihtäville. Tämän työn tarkoituksena oli laatia 
Imatralle koirapalveluiden yleissuunnitelma, jonka perusteella koirapuis-
tojen ja muiden alueiden rakentaminen tai ohjaaminen koirakäyttöön voi-
daan aloittaa. Yleissuunnitelman tarkoitus on kolmijakoinen; kootaan ole-
massa olevat palvelut yhteen, toteutetaan vähintään yksi uusi koira-aitaus 
tai koirapuisto sekä laaditaan kehitysehdotuksia eri palveluille. 
 
Työn tietopohjan yksi tärkeimmistä osa-alueista oli selvittää koirapalvelui-
den vaikutusta ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja siihen millaisia suh-
teita ja käyttäytymismalleja koirapuistoissa kävijöille voi muodostua. Yh-
tenä näkökulmana oli sosiaalisen pääoman syntyminen sekä koirapuiston 
vaikutus naapurustossa ja ihmisten tutustumisessa toisiin, eritaustaisiin ih-
misiin.  
 
Toisena osa-alueena oli koirapalveluiden vaikutus ihmisten liikkumiseen ja 
luonnossa palautumiseen. Osana yleissuunnitelmaa tarkastellaan koirapal-
veluiden sijoittumista ja palveluverkoston rakentamista tiivistyvässä kau-
punkirakenteessa sekä hyvien koirapalveluiden eri osatekijöitä.  
 
Pääasiallisina lähteinä käytettiin tutkimuksia ja artikkeleita aiheeseen liit-
tyen. Myös muiden kaupunkien koirapalveluihin ja niistä tehtyihin 
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tutkimuksiin ja kaupunkilaiskyselyihin tutustuttiin. Imatran kaupungin esi-
selvitys koirapuistojen sijainnista sekä sen perusteella tehty kaupunkilais-
kysely olivat paikallisesti tärkeimmät tietolähteet. Maastokäyntipäivä tou-
kokuussa 2018 konkretisoi suunnitelmassa esitetyt kohteet ja palvelut. 
Suunnitelman tueksi kartoitettiin muita koirapalveluja määrittäviä ja rajaa-
via tekijöitä, kuten lainsäädäntöä. 
 
Imatran kaupunki teki esiselvityksen koirapalveluiden sijoittumisesta kau-
pungin alueelle. Esiselvityksen pohjalta toteutettiin kaupunkilaiskysely, 
jossa kaupunkilaisilta kysyttiin mielipiteitä ja vaihtoehtoja koirapuiston si-
jaintiin, varusteluun ja määrään liittyen. Kaupunkilaisilla oli hyvin yhte-
neväinen näkemys siitä, mihin koirapuisto tulisi sijoittaa: Keskeiselle pai-
kalle ulkoilualueelle, jonne useimmilla on helppo pääsy tai jossa käydään 
usein. 
 
Koirien hyvinvoinnin kannalta olennaista ei ole pelkästään koirapalvelui-
den määrä, vaan myös niiden laatu. Erityisesti tämä koskee koira-aitauksia 
ja koirapuistoja, jotka ovat kaupunkikoirien sosiaalisen elämän solmukoh-
tia. Jotta mahdollisimmat monet käyttäisivät koirapuistoja, on niiden suun-
nittelussa ja toteutuksessa panostettava nykyistä enemmän myös ihmis-
ten viihtymiseen. 
 
Koirapalveluiden yleissuunnitelmassa ehdotetaan ensi vaiheessa, vuonna 
2019, rakennettavaksi yksi koira-aitaus, Kivimiehentielle Ukonniemen vir-
kistysalueelle. Lisäksi panostetaan jo olemassa olevien koirapalveluiden 
merkitsemiseen kaupungin palvelukartalle ja tarpeen ja mahdollisuuksien 
mukaan myös maastoon. Seuraavassa vaiheessa kartoitetaan uusien koira-
aitausten tai koirapuistojen rakentamista esiselvityksessä tarkastelluille 
alueille sekä kartoitetaan mahdollisuuksia osoittaa Malonsaari koiramet-
säksi. 
 
Koirapalveluiden yleissuunnitelma olisi luonnollinen osa Imatralle tulevai-
suudessa mahdollisesti tehtävää viherpalveluohjelmaa. Viherpalveluohjel-
man eri osa-alueita Imatralla on kehitetty toisistaan erillisinä kokonaisuuk-
sia, mutta näiden kokoaminen yhdeksi kaikki viherpalvelut kokoavaksi oh-
jelmaksi tai strategiaksi toisi viherpalveluiden kehittämisen yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi ja yhden ohjelman alle. Imatran Viherpalveluohjelman 
kehittäminen ja ohjelman jalkauttaminen olisivatkin varteenotettavia jat-
kokehityshankkeita tai -tutkimuksia. 
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Liite 1/1 
 
Valtuustoaloite: Koirapalveluiden yleissuunnitelma ja ”viiden” koirapuiston rakentami-
nen Imatran kaupungin alueelle.  
 
Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut 
Kaupunki-infra 
 

Valtuustoaloite: Koirapalveluiden yleissuunnitelma ja "viiden" koirapuiston rakentami-
nen Imatran kaupungin alueelle. 
 

Valmistelu: Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut/Kaupunki – infra 5.2.2018 Erika Luh-

tanen: 

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen koirapalveluiden 

yleissuunnitelman laatimiseksi ja "viiden" koirapuiston rakentamiseksi Imatran kaupun-

gin alueelle. Valtuustoryhmä esittää, että Imatran kaupunki laatii koirapalveluiden 

yleissuunnitelman kaupunkiin ja rakentaa alueelle viisi koirapuistoa kuntalaisten sekä 

lemmikkieläinten kanssa matkailevien turistien käyttöön. Koirapalveluiden yleissuun-

nitelman lisäksi palvelusuunnitelmaan sisällytetään koirapuistojen rakentamista vuo-

sille 2018–2021 huomioimalla lemmikkieläinten luoma sosiaalinen ympäristö sekä kau-

pungin laajuus ja tasavertainen palvelujen tarjonta. Suunnitelmassa kartoitetaan ole-

massa olevat koulutuskentät ja selvitetään niiden käyttömahdollisuus. Olemassa olevia 

koulutuskenttiä, koirapolkuja ja – metsiä sekä yhteiskäyttöreittejä ja uimapaikkoja 

kartoitetaan ja uusien perustamista selvitellään. 

 
 

1. Koirapalveluiden yleissuunnitelma 
 
Koirapalveluiden yleissuunnitelman laatiminen toteutetaan 
opinnäytetyönä Hämeen ammattikorkeakoulun rakennetun 
ympäristön koulutusohjelmassa ja osin omana työnä. Opin-
näytetyön tekijänä on Janette Kruunari ja opinnäytetyö val-
mistuu vuoden 2018 aikana. 
Suunnitelmassa huomioidaan laajalti koirapalveluiden toteu-
tumismahdollisuudet Imatralla; olemassa olevat palvelut kar-
toitetaan sekä uusien palveluiden mahdollisuudet selvite-
tään. Työssä suunnitellaan koirapuistoja sekä tarkastellaan 
koulutuskenttien, koirapolkujen ja – metsien, yhteiskäyttö-
reittien ja uimapaikkojen nykyiset ja tulevat sijainti- ja to-
teutusmahdollisuudet. Koirapalveluiden yleissuunnitelmassa 
huomioidaan kestävän kehityksen tavoitteet sekä lisätään 
asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja terveysliikunnan li-
säämistä koirien avulla. 
Suunnitelman laatimisessa otetaan mukaan eri toimijoita ja 
siihen sisällytetään kuntalaisten ja sidosryhmien kuulemis- ja 
osallistamistoimenpiteitä.. 
 
 

2. Koirapuiston rakentaminen 
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Imatralla ei ole ennestään yhtään koirapuistoa ja siksi on tär-
keää selvittää kaupunkilaisten mielipidettä koirapuistojen 
sijainneista. Kysely tehdään keväällä 2018 ja siinä esitetään 
valmiita kohteita, joiden soveltuvuus kaavallisesti koirapuis-
ton paikaksi on selvitetty.  Kyselyssä on myös mahdollista eh-
dottaa omaa sijaintipaikkaa. Kyselyn tuloksia tarkastellaan ja 
huomioidaan koirapuistojen sijoittamispäätöksiä tehtäessä. 
Kohteet sijaitsevat eri puolilla Imatraa valtuustoaloitteen 
mukaisissa kaupunginosissa. Imatralla on mahdollista raken-
taa koirapuistoja alueille, joihin on hyvät kulkuyhteydet ja 
joilla ei aiheudu häiriötä lähiasukkaille ja joiden kaavamer-
kintä mahdollistaa rakentamisen (liite 1). 
Koirapuiston rakentamisen kustannusarvio laaditaan ja yhden 
koirapuiston suunnitelma tehdään v.2018. Koirapuiston ra-
kentamiseen varataan investointirahaa vuodelle 2019 ja se 
toteutetaan. Koirapuiston käyttökokemusten perusteella voi-
daan harkita useamman koirapuiston rakentamista. 
 
 

3. Lemmikkieläinten luoma sosiaalinen ympäristö 
 

Koirapuistojen sijoittelussa ja rakentamisessa otetaan huo-
mioon mahdollisuus lähialueella tapahtuvan muun liikunnan 
ja sosiaalisen kanssakäymisen lisäämiseen sekä koiranomista-
jien että muiden asukkaiden välillä. Koulujen ja ulkoilualuei-
den välitön läheisyys lisää mahdollisuutta yhdistää koiran-
omistajien perheiden yhteisiä liikuntahetkiä. 
Imatralla on hyvät ulkoilumahdollisuuden koirien kanssa, 
mutta koirapalveluilla voidaan parantaa ja lisätä koiranomis-
tajien ja heidän lemmikkiensä viihtyvyyttä edelleen. Aidatut 
ja koirille osoitetut alueet lisäävät puolestaan muiden ulkoi-
lijoiden turvallisuutta, koska tarve koirien irtipitämiseen 
esim. lähimetsissä vähenee. 
 
 

4. Kaupungin laajuus ja tasavertainen palvelun tar-
jonta 

 
Koirapalveluiden sijoittuminen eri puolille kaupunkia on vält-
tämätöntä Imatran laajuuden vuoksi. Palveluiden sijainti 
huomioidaan suunnittelussa ja pyritään tasapuolisuuteen eri 
kaupunginosien välillä. Erityyppisiä palveluita voi sijaita eri 
puolilla kaupunkia. Myös palveluiden saavutettavuus on tär-
keää ja palveluiden ketju läpi kaupungin olisi suotavaa. Koh-
teiden sijainti on hyvä olla kohtuullisen matkan päässä jouk-
koliikenteen pysäkeistä, jotta julkisilla kulkuvälineillä pääsee 
kohteeseen. Myös pysäköintipaikkojen kohtuullinen läheisyys 
on tärkeää. Koirapalveluita voidaan sijoittaa olemassa ole-
vien ulkoilureittien läheisyyteen, jolloin niiden yhteiskäyttöä 
voidaan lisätä. 
 
 

5. Koirapuiston rakentaminen/ylläpito 
 

Imatran kaupunki suunnittelee ja rakentaa koirapuistot. Näin 
taataan laadukas lopputulos ja pystytään huomioimaan  
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koirapuistolle asetetut vaatimukset. Ylläpidosta vastuu ja-
kautuu seuraavasti: 
 
Imatran kaupungilla on vastuullaan rakenteiden ylläpito ja 
tarvittaessa uusiminen  

• aitojen, porttien ja muiden kiinteiden rakenteiden 
kunnon tarkkailu ja ylläpito 

• roska-astioiden tyhjennys 

• maapohjan kunnon tarkkailu ja ylläpito 
 

Koirapuiston käyttäjät 

• alueen yleinen siisteys ja jätösten kerääminen roska-
astioihin 

• ilmoitusvelvollisuus ongelmakohdista 
 

Koirapuiston rakentamisen kustannusarvio on n.30 000 €. Yllä 
pidon kustannukset ovat n. 3000 €/vuosi. 

 
 
 

6. Koulutuskentät 
 

Imatralla sijaitsevat koulutuskentät ovat eri koiraharrastus-
yhdistysten ylläpitämiä ja heidän kanssaan pitää keskustella 
alueiden käytöstä ja mahdollisuudesta lisätä kohteet koira-
palveluverkkoon. Uusien harrastuskenttien tarpeellisuutta ja 
sijainteja kartoitetaan yleissuunnitelmassa. 
 
 

7. Koirapolku 
 

Koirapolku voi sijaita jo olemassa olevalla polulla tai se voi-
daan osoittaa kulkemaan polun vieressä. Tämä on tärkeää 
varsinkin poluilla, jotka ovat talvisin hiihtäjien latu-uria.  
Imatralla Paajalan kaupunginosassa sijaitsee koirille osoi-
tettu polku, joka kulkee Paajalan kuntopolun sisäpuolella. 
Tämä mahdollistaa koirien ulkoilutuksen myös talvisin siten, 
ettei hiihtolatua pitkin kävellä vaan käytetään koirapolkua.  
Uusia koirapolkuja kartoitetaan ja ne voidaan merkitä kyl-
tein. 
 

8. Koirametsä 
 

Koirametsän paikkaa kartoitetaan yleissuunnitelman yhtey-
dessä ja se sijoitetaan kaupungin omistamalle alueelle, jo-
hon pääsee kohtuullisen lähelle pysäköimään tai julkisilla 
kulkuvälineillä. Alueen on oltava kuitenkin syrjäinen, ettei 
koirista ole haittaa lähiasukkaille. Metsän käyttöä on opas-
tettava alueopasteella, jossa kerrotaan aikataulu, milloin 
metsässä saa pitää koiran irti ja miten pitää käyttäytyä 
muita alueella liikkuvia kohtaan. Myös tiedottaminen alueen 
koosta ja sijainnista on tärkeää. 
Metsästyslaissa säädetään koiran kiinnipitovelvollisuudesta: 
”Maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään ulkona oleva 
koira on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittö-
mästi kytkettävissä.” (Metsästyslaki 51 §). Tämä on  
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huomioitava tiedottamisessa ja alueen käyttäjien on oltava 
tästä tietoisia. 
 
 

9. Yhteiskäyttöreitit 
 
Selvitetään yhteiskäyttöreittien nykyisiä sijainteja ja mah-
dollisten uusien reittien perustamista yhteistyössä liikunta-
palveluiden kanssa. Reittien sijainnista on tärkeää tiedottaa 
hyvin, jotta kaikki käyttäjät tietävät kohteiden sijainnin ja 
käyttötarkoituksen. 

 
 

10. Koirien uimapaikka 
 

Koirien uittaminen on sallittua kaikkialla muualla paitsi viral-
lisilla uimarannoilla. Koirille voidaan osoittaa omia uimapaik-
koja eri puolille kaupunkia (Vuoksi, Saimaa, Immalanjärvi). 
Kohteita kartoitetaan ja käyttömahdollisuuksia selvitetään. 
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10/1/2018 Koirapuisto

https://survey123.arcgis.com/surveys/8eb124386b284dd7b80816cf14ecf91c/analyze 1/6

Koirapuisto

Vastattu: 276  Ohitettu: 2

Oletko koiranomistaja 

Vastaukset Lukumäärä Prosenttiosuus

Kyllä 236 84.89%

En 40 14.39%
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Käyttäisitkö koirapuistoa 

Kyllä En En osaa sanoa
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Vastattu: 276  Ohitettu: 2

Vastaukset Lukumäärä ProsenttiosuusVastaukset Lukumäärä Prosenttiosuus

Kyllä 219 78.78%

En 32 11.51%

En osaa sanoa 25 8.99%

Vastattu: 276  Ohitettu: 2

Kuinka usein käyttäisit koirapuistoa? 

Vastaukset Lukumäärä Prosenttiosuus

Päivittäin 42 15.11%

Viikottain 155 55.76%

Kerran kuussa 34 12.23%

Harvemmin kuin kerran kuussa 45 16.19%

Päivittäin Viikottain Kerran kuussa Harvemmin kuin...
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Vastattu: 278  Ohitettu: 0

Paras paikka koirapuistolle on (voit valita useamman) 
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Vastattu: 237  Ohitettu: 41

Missä kaupunginosassa asut?
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Vastattu: 276  Ohitettu: 2

Tarvitaanko erikseen koirille suunnattuja ulkoilureittejä? 

Kyllä Ei En osaa sanoa
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Vastattu: 82  Ohitettu: 196

Mihin kaupunginosaan ulkoreittejä tarvitaan?
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Vastattu: 276  Ohitettu: 2

Tarvitaanko erikseen koirille suunnattuja talviaikaisia ulkoilureittejä? 

Kyllä Ei En osaa sanoa
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Vastattu: 80  Ohitettu: 198

Mihin kaupunginosaan talviaikaisia ulkoilureittejä tarvitaan?
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Vastattu: 276  Ohitettu: 2

Tarvitaanko erikseen koirille osoitettuja uimapaikkoja? 

Kyllä Ei En osaa sanoa
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Vastattu: 240  Ohitettu: 38

Paras uimapaikka on (voit valita useamman)

Saimaa Vuoksi Immalanjärvi Mellonlahti Muu
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