
Mikkelin koirapuistojen 
yleissuunnitelma
Kysely asukkaille uusien koirapuistojen sijainniksi
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• Kysely toteutettiin ESRIn ArcGIS Onlinen karttakyselynä

• Kyselyn kohderyhmänä olivat Mikkelin kaupungissa asuvat koiranomistajat

• Kysely oli auki Mikkelin kaupungin nettisivuilla 2. - 24.12.2019

• Kyselyvastauksia saatiin 382 kpl

Kysely

2



• Kyselyssä oli mahdollisuus merkitä kartalle ehdotuksia uuden koirapuiston 
sijainnista ja antaa seuraavat taustatiedot

• Koirien lukumäärä ja koko sekä koirapuistossa käyminen
• Ehdotetun koirapuiston kokoluokka
• Toive erillisille pienten ja isojen koirien aitaukselle
• Toive koirapuiston kasvillisuudesta (puita ja pensaita vai avointa 

tilaa)

• Lähes kaikkiin kyselyvastauksiin (99 %) jätettiin myös ainakin osa 
pyydetyistä taustatiedoista

• 58 %:lla vastaajista on yksi koira, 40 %:lla kaksi tai useampi. 1 %:lla 
vastaajista ei tällä hetkellä ole koiraa. 1 % jätti vastaamatta 
kysymykseen.

• Vastaajista 37 %:lla on pieni koira (alle 40 cm), 48 %:lla suuri ja 11 
%:lla sekä pieni että suuri koira. 4 % jätti vastaamatta kysymykseen.

• Suuri osa (48 %) vastaajista toivoo uusien koirapuistojen olevan 
suuria (n. 100 x 50 m). Keskikokoinen koirapuisto (n. 75 x 50 m) 
riittää n. 44 % vastaajista ja pieni  (n. 25 x 50 m) 4 %:lle vastajista.

• Suuri osa (70 %) toivoo, että koirapuisto jaettaisiin erillisiksi pienten 
ja isojen koirien aitauksiksi.

• Suuri osa vastaajista (71 %) toivoi, että koirapuistossa olisi sekä 
avointa tilaa että kasvillisuutta. 18 % vastaajista toivoi, että 
koirapuistossa olisi vain avointa tilaa ja 7 %, että koirapuistossa olisi 
ennen kaikkea runsaasti kasvillisuutta.

• Suuri osa vastaajista (94 %) kertoi, että aikoo käydä ehdottamassaan 
uudessa koirapuistoissa.

Kyselyn tulokset:
Taustatiedot



• Kyselyvastauksia saatiin 382 kpl

• Eniten ehdotuksia uuden 
koirapuiston sijainniksi saatiin
• Mikkelin keskustaan (285 kpl)
• Otavaan (40 kpl)
• Anttolaan (27 kpl)
• Haukivuoreen (16 kpl)

• 2 ehdotusta saatiin lisäksi 
Ristiinaan ja 1 ehdotus Savelaan

• 11 ehdotusta ei sijainnut Mikkelin 
kaupungin alueella

Kyselyn tulokset:
Ehdotukset uusien koirapuistojen
sijainneista



Mikkelin keskusta Otava



Anttola Haukivuori



• Kyselyvastausten pohjalta ehdotetaan 4 - 6 uutta koirapuistoa, joista 4 valitaan 
jatkosuunnitteluun.

• Koirapuistojen tulee sijaita kaupungin omistamalla maalla
• Alueelle on oltava tai tehtävä kevyen liikenteen yhteys, huoltotie sekä P-alue.
• Tavoitteena on, että

• Koirapuiston kokoluokka on vähintään 75 x 50 m (3750 m²)
• Lähin asutus sijaitsee vähintään 50 m päässä
• Koirapuistoon pääsee esteettömästi
• Koirapuisto on käytettävissä ympäri vuoden
• Koirapuisto on helppohoitoinen
• Aita riittävän korkea
• Koirapuisto on valaistu

• Sijainnin valitsemisessa suositaan taajamia (Anttola, Haukivuori).

Uudet koirapuistot



Ehdotus: Otava

• Kyselyvastaukset keskittyvät Otavan opiston 
ympäristöön

• Otavan skeittipuiston vieressä sekä Hämäläisenmäen 
asuinalueen itäpuolella sijaitsevassa puistossa olisi 
tilaa koirapuistolle

• Kävely- ja pyöräilyväylän varrella 



Ehdotus: Anttola

• Kyselyvastaukset keskittyvät Anttolan 
hautausmaan läheisyyteen, jonne ei 
todennäköisesti voi koirapuistoa rakentaa

• Anttolan paloaseman eteläpuolella on 
kaksi kaupungin aluetta, jotka soveltuisivat 
koon ja maaston puolesta koirapuistoksi

• Kävelyväylän varrella



Ehdotus: Haukivuori

• Kyselyvastaukset sijaitsevat eri puolilla 
Haukivuoren keskustaa

• Vanhanpaikanlahden sataman lähellä on 
useamman vastauksen keskittymä, joka 
soveltuisi koirapuistoksi

• Kävelyväylän varrella



Ehdotus: Mikkelin keskusta / Rantakylä

• Paljon kyselyvastauksia eri puolilla keskustaa

• Kaksi nykyistä koirapuistoa

• Rantakylässä, Tuppuralassa ja Lähemäellä on suuri kysyntä 
koirapuistolle

• Rantakylässä eniten kyselyvastauksia Orijärven rantatien ja 
Karjalantien risteyksessä, jossa sijaitsee nykyisin puistoa sekä 
pieni pallokenttä. Alue soveltuisi koirapuistoksi.

• Kävelyväylän varrella



Ehdotus: Mikkelin keskusta / Lähemäki

• Lähemäellä eniten kyselyvastauksia Kappalaisenpolun 
puistoalueelta

• Kuvassa näkymä puistoalueelle Hillakadun päästä

• Kävelyväylän varrella

• Varmistettava, onko kaupungin omistuksessa



Ehdotus: Mikkelin keskusta / Tuppurala

• Tuppuralassa eniten kyselyvastauksia 
Nuottakadun päässä

• Kuvassa näkymä Nuottakadun päästä

• Kävelyväylän varrella

• Varmistettava, onko kaupungin omistuksessa


