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Pikonkankaan koirapuistolle ehdotettu sijainti

• Kyselyn vastausten 
perusteella 
sijaintisuunnitteluun 
valikoitiin otollisimmat 
ehdotukset, joiden plussat 
ja miinukset tarkasteltiin 
teknisessä keskuksessa. 
Pikonkankaalla sijaitseva 
Korpipuisto kuuluu 
ehdotettuihin sijainteihin, 
josta haluttiin kartoittaa 
lähialueen asukkaiden 
mielipiteitä. 

• Kangasalan kaupunki ja kaupungin elinkeinoyhtiö Business 
Kangasala Oy järjestivät syksyllä 2019 kaupungin verkkosivuilla 
kyselyn koirista, jonka yhtenä osa-alueena oli sopivan sijainnin 
etsiminen koirapuistolle. 

Sijaintikartta ehdotetulle koirapuistolle.  



Pikonkankaan koirapuistolle ehdotettu sijainti

Ortokuva ehdotetun koirapuiston sijainnista ja nykytilanteesta.  



Kyselyn ja vastaajien taustaa

• Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa lähialueen asukkaiden
mielipiteitä ehdotetusta koirapuistosta.

• Kysely oli auki ajalla 26.2. – 23.3.2020.

• Kyselyyn oli mahdollista vastata sekä sähköisesti että kirjeitse.

• Kyselyyn lähetettiin 56 ilmoitusta kiinteistöille, jotka rajautuvat 
suunnittelualueeseen tai sijaitsevat 50 m etäisyydellä 
suunnittelualueesta.

• Kyselyyn saatiin yhteensä 43 vastausta.



Vastaajien mielipide koirapuiston rakentamisesta 
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Tulisin käyttämään koirapuistoa
(0 = En ollenkaan , 10 = Hyvin todennäköisesti)
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Kaikki vastaajat: KA 1.77, Vastauksia 43



Ehdotetun sijaintipaikan huonot puolet, 
poimintoja vastauksista

• asutus on liian lähellä

• koirien haukkuminen, meluhaitat

• kasvava ajoneuvoliikenne alueella

• koirapuiston etäisyyden asutuksesta olisi oltava mielellään yli 100 metriä, 
kuitenkin vähintään 50 metriä 

• Korpipuiston metsäinen alue on ulkoilijoiden, lasten ja omakotiyhdistyksen 
tärkeä virkistys-, leikki- ja kokoontumispaikka

• koirapuisto laskisi kiinteistöjen arvoa alueella ja vaikeuttaisi myyntiä

• omakotitalojen pihalla oleskelevat asukkaiden koirat stressaantuisivat 
läheisestä koirapuistosta

• koirapuiston rakentaminen aiheuttaisi alueelle maisemallista haittaa

• alueen siilikannalle, oraville ja linnuille aiheutuisi haittaa

• alueelta jouduttaisiin kaatamaan puita

• koiranjätökset alueella lisääntyisivät

• puistosta aiheutuisi riitoja koiranomistajien ja asukkaiden välille



Ehdotetun sijaintipaikan hyvät puolet, 
poimintoja vastauksista

• koirapuistoa on jo pitkään odotettu Kangasalla, 
tarvetta olisi

•olisi ihan naapurissa

• koirat tarvitsevat sosiaalista kanssakäymistä



Palautteissa ehdotettuja sijainteja koirapuistolle, 
poimintoja vastauksista

• kerrostalovaltaiselle alueelle

• harjumetsikköön

• hiekkamonttuihin

• Pikkolan pelloille (eniten vastauksia)

• Kyötikkälään

• Mäntyveräjän alueelle

• Pähkinäkallioon (huom. luonnonsuojelualue)
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