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Kangasala.

Vaatimattomasti paras



Koirakysely

• Kysely oli auki 23.9. - 20.10.2019

• Kyselyssä kävi 450 vierailijaa

• Näistä vastaajia oli 349

• Karttavastauksia saatiin 921

• Vastaajista suuri osa oli koiranomistajia

• Pieni osa oli koira-alan ammattilaisia

• Vastaajista moni harrastaa koirien
kanssa jotakin aktiivisesti



Ympäristö nykyään

• Palvelut sijoittuvat pääasiassa nauhataajamaan Kangasalantien tuntumaan

• Elintarvikeliikkeet

• Eläintarvikeliikkeet ja eläinliikkeet

• Eläinlääkärit

• Taidogas-halli Aakkulantien varrella

• Toptassut Ellintiellä

• Kyötikkälän rata

• Tampereen puolen koirapuisto Leinolassa

• Suosittuja ulkoilupaikkoja on nauhataajamassa, harjuilla ja taajaman pohjoispuolella

• Kirkkoharju korostui koiraväen näkökulmasta keskeisimpänä virkistys- ja reittipaikkanan

• Kuohunharju, Keisarinharju, Vehoniemenharju, Haralanharju

• Ranta-Koivisto, Suoramajärvi, Pitkäjärven eteläpuoli

• Mäyrävuori, Ukinkangas, Vallittu

• Taajaman pohjoispuoliset alueet, ulkoilu, metsästys, tryffelien etsintä…



Ympäristö nykyään

Epäsuotuisina paikkoina 

• nähtiin erityisesti tori, jossa toivottiin paikkaa koirille

• Lentolan palvelukeskuksesta toivottiin myös koiramyönteisempää

• Asenneympäristöä haluttiin parantaa mm. tiedotuksella

• Koirapuiston puuttuminen

• Parkkipaikkojen ja roska-astioiden vähyys koettiin epäsuotuisana

• Uintipaikkoja toivottiin

• Herttualantien ja Tiihalantien kevyen liikenteen mahdollisuudet ja valaistus heikot



Koirapuisto

Koirapuiston sijainniksi toivottiin pääosin nauhataajamaa tai Kyötikkälää

• Pikkolan pellot: keskeinen sijainti ja tilaa on

• Kuohunlahden puisto: keskustan pysäköintitalon hyödyntäminen

• Ranta-Koivisto: ison virkistysalueen reunasta (ristiriita frisbeetoiminnan 
kanssa?)

• Kyötikkälä: asutus ja liikuntapaikat lähellä

• Suorama: Korpitien varrella oleva joutoalue

• Suorama: touhumonttu Pikontiellä, jossa ennen leikkipuisto, harjun 
kupeessa

• Terveyskeskuksen läheisyys: puistoon eläinlääkärikäynnin yhteydessä

• Vanha Tredu Huutijärvellä: pysäköintitilaa löytyy. Huutijärvi palvelisi 
myös Sahalahtelaisia

• Lentola: kirpputorin tontti Mäkirinteentien varrella (jossa kaavoitus 
käynnissä)

Ominaisuuksia

• Isoille ja pienille koiralle

• Kävelymaastojen yhteydessä

• Pysäköintimahdollisuus

• Hyvin aidattuja

• Osittain metsäinen (varjoa 
kesällä) jopa ”koirametsä”

• Koiraranta

• Keskitettynä muuta 
liikuntatoimintaa, jotta perhe 
voi liikkua yhdessä

• esim. Oulun Lehtometsän 
koirapuisto

• 40 bussilinjan varsi



Muita kehittäistoiveita

• Uimaranta koirille
• Ranta-koivisto
• Herttuala
• Vesaniemi tai läheisyys
• Ukinkangas
• Pikonlinna
• Riunranta
• Ranssila
• Liuttu
• Kisaranta/Mobilia

• Koiralatu
• Kirkkoharju ja Kyötikkälä
• Ranssila
• Sahalahti
• Kuohenmaa

• Kyötikkälä - Kirkkoharju

• Toiminnan kehittäminen, esim. 
radat, halli, vetokoiraurheilu, 
rauniokoiratoiminta

• Aidattuja alueita

• Valaistut kävelyreitit

• Roska-astioita

• Liuttu

• Aakkulantie

• Keskusta

• Sorola-Kirkkoharju

• Huutijärvi



Vapaa palaute, näkemyksiä ja 
kehittämisajatuksia

• Tiedottaminen, esim. missä koiria saa uittaa. Kaupungin nettisivujen kehittäminen.

• Koirien tuomat edut: terveysvaikutukset, kaupallinen etu, vetovoima

• Koiraystävällisyys esim. kirjastot, kaupat, ravintolat, virastot

• Polkujen pitäminen siistinä hakkuiden jäljiltä

• Kallion alueelle työpaikka-alueen taakse koiratoimintaa

• Kenttä palveluskoiratoiminnalle, erityisesti mondioringin käytettäväksi

• Hiihtovuoro koiran kanssa hiihtämiselle

• Luvallisia alueita tryffelinkaivuulle ajalle syyskuu-joulukuu. Tryffelikulttuuri

• Luonnonkoirapuisto

• Vehoniemeen vinttikoiratoimintaa

• Iso lämmitetty tai puolilämmin halli, jossa agilitymahdollisuus

”Kiitän jos saamme koirapuiston ennen kuin koirani kuolee vanhuuteen :D”

”Kiva että näitä kyselyitä tulee ja ideoita kuunnellaan, kiitos! Ei muuta kuin toteuttamaan ”



Kiitos.

Mari Seppä

+358 44 431 4177

etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Lasse Silván

+358 50 462 7659

etunimi@businesskangasala.fi

mailto:etunimi.sukunimi@kangasala.fi
mailto:etunimi@businesskangasala.fi

