JOUTSENON
KOIRAPUISTO
Ota kantaa.fi – palvelun kautta pidetyn mielipidekyselyn yhteenveto

Koirapuistojen rakentaminen ja
kunnossapito Lappeenrannassa
KOIRAPUISTOJEN RAKENTAMISEN PERIAATTEET

• Koirapuiston koko n. 2000-4000 m2.
• Teräsaita, tarvittavat portit ja porttien yhteydessä ns. eteiset
• Pienille ja isoille koirille omat alueet
KOIRAPUISTOJEN YLLÄPIDON PERIAATTEET

• Koirapuiston ylläpitoon tarvittavat välineet -> kaupunki kustantaa
• Koirapuiston sisäpuolisten alueiden siisteys -> koirapuiston käyttäjät
vastaavat
• Jäteastioiden tyhjennyt -> kaupungin kunnossapito

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

RAKENNETAAN
TALKOOTYÖNÄ
TARVITTAESSA
URAKOITSIJA
AUTTAA

Joutsenon koirapuisto
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Mielipidekyselyn tarkoitus ja tulos
• Toive Joutsenoon sijoitettavasta koirapuistosta on tullut asukkailta.
• Koirapuistoa ehdotettiin Hongistontien varteen, Ahvenlammen
lähivirkistysalueen eteläpuolelle sijoittuvaan paikkaan. Sijainti on esitetty
viereisissä kartoissa.
• Ehdotetusta sijainnista haluttiin kuulla asukkaiden mielipide ennen hankkeen
eteenpäin viemistä.
• Ehdotetusta paikasta järjestettiin Lappeenrannan kaupungin toimesta
mielipidekysely 24.3.-11.4.2021 välisenä aikana.
• Kiitos kaikille mielipiteensä antaneille. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 25
kappaletta. Koirapuiston sijoittamisesta Hongistontien varteen tuli
• 13 vastausta sen puolesta
• 12 vastausta sitä vastaan
• Kyselyssä ei selkeästi noussut esiin halutaanko koirapuisto sijoittaa
ehdotettuun paikkaan. Mielipidekyselyn tasapuolisesti jakautuneiden
vastausten vuoksi päädyttiin, että koirapuistolle etsitään toinen paikka.
Sijainnista järjestetään äänestys ja äänestettäviksi kohteiksi valitaan
mielipidekyselyssä esiin nousseet ja koirapuistoksi soveltuvat paikat.
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Mielipidekyselyssä esiin nousseet asiat
HYVIÄ ASIOITA OLIVAT

NÄITÄ TULISI VIELÄ POHTIA

• Ahvenlammen ympäristö sijaintina koettiin hyväksi
ja keskeiseksi sekä hyvin saavutettavaksi

• Pysäköinnin riittävyys alueen kaikille käyttäjille

• Koira-aitauksen turvallisuus; toivottu mm. eteistä ja
erillisiä aitauksia isoille ja pienille koirille

• Koirapuiston äänet

• Asuintalojen läheisyys

• Uimarannan läheisyys
• Käyttäjien lisääntyminen alueella
• Koulureitti Hongistontiellä
• Kuntoportaiden ja ulkoilureitin läheisyys
• Riittävät kulkuyhteydet pysäköintipaikalta koirapuistoon
• Risteävä liikenne, kuten latu / ulkoilureitti

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

Kyselyssä esiin nousseet vaihtoehtoiset sijainnit
Huhtikuisessa mielipidekyselyssä esiin nousseet
vaihtoehtoiset koirapuiston paikat tarkasteltiin huomioiden
mm. alueen saavutettavuus, nykyinen maanomistus, maastoolosuhteet, asemakaava, maankäyttö ja liittyvät suunnitelmat.
• Nykyiset kulkureitit hyödynnettävissä
• Pysäköintialue puuttuu
• Sijainti keskeinen ja hyvin
saavutettavissa
• Metsäinen ympäristö
• Etäisyyttä lähiasukkaisiin n.100 m

• Maastossa korkeuseroja
• Asuintontteja lähistöllä

• Nykyiset kulkureitit ja pysäköinti
hyödynnettävissä
• Sijainti keskeinen ja hyvin
saavutettavissa
• Metsäinen ympäristö
• Sijainti ei ole keskeinen
• Alueen koko on pieni

• Alueen koko on pieni
• Pysäköintimahdollisuus
puutteellinen
• Sijainti ei ole keskeinen
• Paljon asuintontteja
lähistöllä
• Pysäköintimahdollisuus
puutteellinen
• Vähän nykyisiä kulkureittejä
hyödynnettävissä
Alueen koko on pieni
Paljon asuintontteja
lähistöllä
• Viheralueen eteläosaan on
asemakaavassa esitetty
uusia asuintontteja.
•
•

• Pysäköintialue valmiina
• Alueella on jo paljon muuta
toimintaa.
• Alueella on paljon
korkeuseroja.
• Sijainti ei ole keskeinen
• Koirapuiston sijoittaminen
alueella vaatisi laajempaa
tarkastelua ja
yhteensovittamista muiden
toimintojen kanssa.

Äänestettävät paikat
• Ehdotettujen sijaintien
tarkastelun jälkeen
äänestettäväksi esitetään kaksi
koirapuistoksi soveltuvaa
vaihtoehtoista kohdetta:
A) Naavatien kohdalla oleva
metsäalue Ahvenlammen
eteläpuolella
B) Versotien kohdalla oleva
metsäalue Ahvenlammen
itäpuolella
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