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1.Ideakuvaus: Koirapuisto 
Ainutlaatuinen paikka, joka tarjoaa koiranomistajille ja perheille paikan, josta löytyy 

mahdollisuus ulkoiluttaa koiraa huoletta sekä löytää aktiviteetteja myös koiran 

omistajille. Alueen palveluita ovat luontopolku, kota, vapaa alue ja tee-se-itse-agility 

rata. 

 

Koirapuiston idea syntyi Sampokeskuksessa ihmisiltä kerätyistä Ounasvaaran 

parannus- ja kehitysehdotuksista. Ehdotuksissa kävi ilmi, että oli tarvetta alueelle, jossa 

koiran omistajat ja muut ulkoilijat pystyisivät liikkumaan ilman ongelmatilanteita. Tämän 

myötä kehitimme koirapuistokonseptin, jossa otamme nämä tekijät huomioon. 

 
 
2. Alueen palvelut  
Koirapuisto alueelta löytyy mm. seuraavat palvelut; Luontopolku, laavu/kota, 

Agilitypuisto, koirien vapaa-alue. Palvelut on suunnattu koiraperheille ja 

koiranomistajille. 

 
2.1 Luontopolku 
Luontopolku on vapaa-alueen kiertävä reitti, joka yhdistää palvelut toisiinsa. Polulla on 

mahdollista ulkoiluttaa koiraa sekä kesäisin että talvisin, kunhan koira on kytkettynä 

hihnaan. Luontopolku on tarpeeksi leveä, joka tarjoaa mahdollisuuden 

koiranulkoiluttajien lisäksi muillekin liikkujille. Talvella huolto tapahtuu tekemällä sekä 

hiihtoladun että tampatun alueen kävelemistä varten. Polulla pystyy kulkemaan 

määrätyn reitin, jonka pituus on 3 kilometriä. Polun aikana on mahdollista siirtyä koirille 

tarkoitetulle vapaa-alueelle, joihin siirtyminen tapahtuu portin avulla. Portteja on reitin 

varrella useita. Polun varrella löytyy myös kota, josta löytyy taukopaikka. Polulta löytyy 

pienempiä polkuja, jotka tekevät lenkkejä ja yhdistyvät takaisin pääpolkuun.  Nämä 

pienemmät polut tarjoavat liikkujille erilaista maastoa, lisää pituutta ja mahdollisuuden 

nauttia luonnosta enemmän. 

 

Luontopolun varrella piilotetaan erityisesti lapsia varten erilaisia koirasymboleita. Polulle 

lähtiessä alusta löytyy ohjeistustaulu, jossa kerrotaan ohjeet symboleiden etsintään. 

Tarkoituksena on löytää mahdollisimman monta symbolia.  



 

 
 

 

 
2.2 Laavu/kota 
Kota sijaitsee noin puolessa välissä luontopolkua ja se on tarkoitettu levähdys- sekä 

perheiden ajanviettopaikaksi. Kota tarjoaa mahdollisuuden istahtaa tuulen- ja 

sateensuojaan ja nauttia nuotion lämmöstä. Kodan ympäristössä on koirien 

kytkentäpaikkoja, joihin koiran voi kytkeä nuotiohetken ajaksi tarvittaessa. Kodan 

läheisyydestä löytyy tasapainorata, joka on suunnattu lapsille. Rata on rakennettu 

luonnon materiaaleista, joten se on luonnonläheinen ja ympäristöystävällinen. Radasta 

löytyy eri tasoisia tehtäviä, joten sitä pystyy käyttämään kaikenikäiset. 

 
2.3. Vapaa alue 
Vapaa alue muodostaa koirapuiston sydämen. Alue on rajattu aidalla, joten koirien 

pitäminen vapaana on sallittua. Aita myötäilee aluetta kiertävää luontopolkua. Itse 

alueella myös risteilee pieniä polkuja ja sieltä pääsee porttien kautta useasta kohtaa 

aluetta kiertävälle luontopolulle. Alueelta poistuttaessa koira on kytkettävä. 

 

Alueelle sijoitettu myös penkkejä, pöytäryhmiä ja katoksia, joissa on mahdollisuus 

levähtää ja suojautua sateelta tarvittaessa. Vapaalta alueelta löytyy myös aidattu agility-

puisto. 

 
2.4. Agility-puisto 
Agilitypuisto on rajattu alue, josta löytyy erilaisia agilityratavälineitä. Välineet on 

muokattavissa ja siirrettävissä käyttäjän halujen mukaisesti. Osa välineistä on tehty 

luonnon materiaaleista. Tämä alue mahdollista koko perheen yhteistoimintaan, jossa 

myös otetaan lasten luovuus huomioon heidän kehitellessä erilaisia agilityratoja. 

Alueelta löytyy myös mahdollisuus levähtämiseen istumapaikoilla.  

 

 

3. Säännöt ja opasteet 
Koirat on pidettävä kytkettynä hihnassa kaikkialla muualla paitsi vapaalla-alueella ja 

agilitypuistossa. Agilityalueen ja välineiden käyttäminen on vapaata, kunhan otetaan 

muut käyttäjät huomioon.  

 

Koiran jätökset on aina kerättävä talteen poluilta ja agilitypuistosta niihin tarkoitettuihin 

jätepisteisiin.  

 

Omistaja on vastuussa oman koiransa käyttäytymisestä, toiminnasta ja sen tuottamista 

vahingoista.  



 

 
 

 

 
Alueelle on sijoitettu karttoja, joista ilmenee alueen reitit, paikkojen sijainnit, oma sijainti, 

säännöt ja muut ohjeistukset. Karttoja löytyy aloituspaikasta, kaikkien porttien vierestä, 

kodan luota sekä vapaan alueen keskeltä. 

 

Polun varrella löytyy viittoja , jotka kertovat suuntia ja etäisyyksiä. Viittoja löytyy polun 

varrelta, porttien läheisyyksistä, kodalta, aloituspaikasta sekä vapaalta alueelta.  

Vapaan alueen kaikkien porttien läheisyydestä löytyy ohjeistuskyltit, jotka kertovat 

milloin saa vapauttaa koiran ja milloin koira täytyy kytkeä hihnaan. 

 
 
4. Turvallisuuden huomioiminen 
Turvallisuus koko koirapuiston alueella on pääsääntöisesti asiakaslähtöistä, ja se 

perustuu ohjeiden ja sääntöjen perinpohjaiseen noudattamiseen, jotta mahdolliset 

konfliktitilanteet voidaan tehokkaasti välttää. 

 
 
5.Alueen huolto ja kunnossapito 
Useita koiranjätösroskiksia on asetettu luontopolun varrelle, kodalle sekä koirille 

tarkoitetulle vapaalle alueelle ja agilitypuistolle. Koiran jätökset on kerättävä talteen 

luontopolulta, kodalta ja agilitypuistosta ja laitettava ne lähimpiin niille tarkoitettuihin 

roskakoreihin. 

 

Kodalta löytyy valmiiksi tehtyjä halkoja sekä isompia puita, joista voi tehdä halkoja. 

Kodan käyttäjien on varmistettava, että halkoja riittää myös seuraaville käyttäjille. 

Polttopuiden loppuessa käyttäjien täytyy ottaa yhteyttä kodan huoltomiehiin, joiden 

yhteystiedot löytyvän kodan ohjeistuksista. Kodan ohjeistukset löytyvät kodan 

yhteydessä siten, että ohjeet on helposti huomattavissa. 

 

Kodalta poistuttaessa jokainen huolehtii, että paikka pysyy samassa kunnossa, kun se 

oli sinne tultaessa. Roskat on laitettava niille kuuluviin roskiksiin ja koiran jätökset 

kerättävä ja laitettava niille kuuluviin roskakoreihin. 

 
 
6. Palvelupolku 
 
6.1 Perhe saapuu P:lle ja siirtyy P:ltä varsinaiselle puistoalueelle 
  



 

 
 

 

Perhe kaartaa parkkipaikalle. He pysäköivät parkkipaikan lähimpänä koirapuistoa 

sijaitsevalle laidalle. He astelevat autoltaan kohti koirapuistoa. Ensimmäisenä he 

näkevät suuren opastetaulun, jossa on alueen kartta, säännöt, kuvaus palveluista sekä 

jonkinnäköinen symbolikartta. Vanhemmat luovat nopean yleissilmäyksen 

opastetauluun, lukaisevat korostetut tekstit ja keskustelevat vaihtoehdoista, joita 

 heillä on koirapuiston palveluiden käytön suhteen. Jorma kuitenkin päättää asian 

 vanhempiensa puolesta ilmoittamalla, että haluaa ensin tuonne. Hänen 

sormensa osoittaa kohti alueen keskellä sijaitsevan vapaan alueen porttia.  

 

 
 
6.2 Jorma saapuu vapaalle alueelle 
Siirtyessään pääpolulta vapaalle alueelle Jormalla perheineen on mahdollisuus laskea 

koiransa vapaaksi, koska se on vapaalla alueella säännösten mukaan sallittua. Alueella 

risteilee lukuisia hyvin opastettuja polkuja, jotka tarjoavat niin perheelle kuin koirallekin 

erinäisiä luonnonomaisia virikkeitä. Mahdollisesti sateen uhatessa tai perheen 

tarvittaessa pientä levähdystaukoa, on mahdollisuus levähtää vapaalle alueelle 

sijoitetuille katetuilla pöytäryhmille. Perhe päättää pienen levähdystauon ja kytkevät 

väliaikaisesti Wuffen kiinni, jotta se ei karkaisi omille teilleen. 

 



 

 
 

 

 
 
Pienen levähdystauon jälkeen Jorma perheineen haluaa lähteä käymään vapaalla 

alueella sijaitsevaan rajattuun agilitypuistoon, jonne he siirtyvät vapaan alueen selkeitä 

polkuja käyttäen. 

 
6.3 Jorma lähtee agilitypuistoon temppuilemaan 
 
Vapaalta alueelta Jorma perheineen pääsee 

siirtymään koiransa kanssa agilitypuistoon. 

Agilitypuisto sijaitsee omalla rajatulla alueellaan 

vapaan alueen sisällä, ja siellä on turvallista leikkiä 

koiran ja lasten kanssa yhdessä etenkin jos muita 

agilityn kokeilijoita ei satu paikalle. Jorma pääsee 

rakentamaan itse omanlaistaan rataa koirallensa, 

koska muita kokeilijoita/harrastajia ei satu olemaan paikalla. Käytössä on paljon erilaisia 

välineitä ja Jorma haluaa tehdä radan, jossa koira saa hyppiä renkaiden ja esteiden yli. 

Isä auttaa Jormaa tekemään haluamansa radan ja he saavat aikaiseksi hienon 

temppupaikan. He onnistuivat hyödyntämään valmiita rakennelmia ja muokkaamaan 

pienemmillä irtonaisilla osilla radastaan haluamansa. Puistoon saapuu eräs toinen 

nainen oman koiransa kanssa, joten Jorma ja muu perhe sopivat naisen kanssa 

jakavansa puiston ja välineet. Näin kummatkin mahtuvat toimimaan koiriensa kanssa. 

Hieman häiritsee kahden koiran liikkuminen samalla alueella, mutta se ei haittaa, koska 

Jorman mielestä koiran kanssa on hauska liikkua radalla. Koiran kanssa leikkiminen on 



 

 
 

 

hauskaa, mutta äiti muistuttaa makkaranpaistosuunnitelmista. On kerettävä kodalle 

tulentekoon ja makkaranpaistoon, ennen kuin nälkä ehtii iskeä. On siis jatkettava 

matkaa. 

 
6.4 Agility puistosta polulle kulkemaan 
Perhe kulkee kohti agilitypuiston porttia, joka johtaa suoraan polulle. Ennen porttia kyltti 
muistuttaa perussäännöistä. 
 
Aidatun alueen ulkopuolella koiran on oltava kytkettynä. Jätöksien keräämisestä polulta 
ja sen välittömästä läheisyydestä myös huomautetaan. Jätökset voi heittää roskiksiin, 

joita on sijoitettu polun varteen tasaisin väliajoin 
 
Portista ulos tultaessa opastekyltit neuvovat, kumpaan suuntaan polkua tulee lähteä. 

Kylteistä selviää mitä suunnista löytyy, sekä matkat kohteisiin. Esim. <- P 300m, -

Kota 1,5km. 

 

 
 
 

Perhe on ennalta suunnitellut käyvänsä kodalla nauttimassa nuotion lämmöstä. He 

lähtevät opasteiden mukaan kulkemaan kohti kotaa. Matkaa kodalle on n. 1km. Jorma 

alkaa hetken jälkeen kyllästyä kävelemiseen. Perheen vanhemmat muistavat, että 

lähtöpisteellä oli kyltti, jonka mukaan reitille on piilotettu metsään koirasymboleita. Lapsi 

innostuu tehtävästä ja into tarttuu pian koko perheeseen. Kohta he kaikki tutkailevat 

katseellaan maastoa polun vierellä ja saattavat hetkittäin siirtyä jopa metsään 

kulkemaan.  

 



 

 
 

 

 
 

 
Perhe löytää ensimmäisen symbolin! Lapsi on innoissaan ja vanhemmatkin myhäilevät 

tyytyväisinä ja kaikilla on hyvä mieli. Wuffekin hyppii ja heiluttaa häntäänsä, vaikkei 

täysin ymmärräkään mitä tapahtuu. Symbolin etsimiseen osallistuivat kaikki ja se 

löydettiin yhdessä. 

 

Symboleita on reitin varrelle sijoitettu useita ja niiden paikkoja vaihdellaan muutaman 

kerran vuodessa. Lähtöpaikalla on taulu ja kartta, josta voi tarkastaa ovatko kaikki 

symbolit jo löytyneet vai vieläkö niitä on löytämättä. Symbolikartasta löytyy vihjeitä ja 

alueet, joilta kukin symboli löytyy. Tarkkaa paikkaa ei luonnollisestikaan paljasteta vaan 

perhe joutuu ratkaisemaan mysteerin itse. Symbolikartta päivitetään aina, kun symbolit 

vaihtavat paikkaa. 

 

Polku on ympärivuotisesti perheiden ja muiden ulkoilijoiden käytössä. Siihen ajetaan 

talvella latupohja, joka on siitä poikkeuksellinen latupohja Rovaniemellä, että siinä myös 

käveleminen on sallittua. Polku tarjoaa siis talvella mahdollisuuden kulkea rauhassa 

ilman pelkoa koiria seivästävistä ja kiukustuneista hiihtäjistä. 

 
6.5 Kodalle siirtyminen 
Perhe kulkee luontopolkua pitkin , kunnes puolessa välissä polun varrella tulee vastaan 

laavu. Laavulle mentäessä perheen lapsi huomaa laavun vieressä olevan 

tasapainoradan, jonne hän menee leikkimään siksi aikaa, kun muut perheen jäsenet 

pitävät taukoa laavulla. Laavulta löytyy ohjeet laavulla olemisesta ja tulentekovälineet. 



 

 
 

 

Perheen isä lukee laavun ohjeistukset ja toteaa, että laavulla täytyy pitää paikat 

kunnossa ja ottaa huomioon muut laavun käyttäjät. Ohjeissa myös kehotetaan koiria 

pitämään kiinni niille tarkoitetuissa kiinnityspaikoissa, joita löytyy laavun läheisyydestä. 

Perhe tuumaa, ettei ole tarvetta pistää koiraa kiinni, koska laavulla ei ole muita ihmisiä 

tai koiria. Jokamiehenoikeudet on myös kerrottu ohjeistuksissa. Ohjeiden lukemisen 

jälkeen perheen isä tekee haloista sopivia polttopuita. Perhe sytyttää nuotion ja he 

alkavat paistamaan makkaraa. Maittavan välipalan jälkeen, he sammuttavat nuotion ja 

laittavat tulentekovälineet niille tarkoitettuun säilytyspaikkaan. Perhe myös huolehtii 

omista jäljistään ja siivoavat kaikki roskat talteen, jotta laavu pysyy hyvässä kunnossa 

ensi kertaa varten.  

 
6.6 Konflikti tilanne  
Kun perhe on lähtemässä laavulta, niin yhtäkkiä paikalle ilmestyy vihainen koira, joka 

hyökkää perheen koiran kimppuun.  Perhe yrittää pitää koirat erossa toisissaan ja 

samalla vihaisen koiran omistaja ilmestyy paikalle. Koiranomistaja saa vedettyä 

koiransa pois koiran kimpusta ja tilanne rauhoittuu. Molemmat osapuolet ovat 

pahoillaan tapahtuneesta. He tuumaavat, että olisi täytynyt pitää koirat paremmin 

hihnassa kiinni, jottei tilannetta olisi päässyt syntymään. Tämän takia alueen 

ohjeistuksessa on painotettua sääntöä, että koira on pidettävä tiukasti hihnassa kiinni tai 

pidettävä niille tarkoitetuilla alueella. Ensi kerralla perhe päättää laittaa koiran kiinni sille 

tarkoitetulle paikalle. 

 
6.7 Jorma lähtee lisälenkille 
Jormalla ja muilla perheenjäsenillä on mahdollisuus poiketa pääpolulta lisälenkille. 

Lisälenkeille pääsee muutamasta paikasta pääpolun varrelta ja ne palaavat pääpolulle 

myös takaisin. Osa lisälenkeistä on merkittyjä, joten ne ovat turvallisia ja huonompikin 

suunnistaja löytää takaisin pääpolulle. Lisälenkit ovat eri pituisia ja eri tasoisia luontoon 

muokkaantuneita “poropolkuja”, joita voi käydä itse kiertelemässä. Polut kiertelevät 

enemmän luonnon helmassa  ja erilaisissa maastoissa. Polut antavat lisähaastetta 

parempikuntoisille ihmisille ja antavat vaihtelevuutta pääpolun melko helpolle maastolle. 

Jorma ja muu perhe valitsevat merkityn lisälenkin, koska Jorma haluaa itse “suunnistaa” 

ja etsiä merkkitolppia. Luonnossa on mukavampi liikkua, kun saa hyppiä kiveltä toiselle. 

Merkit vievät takaisin pääpolulle ja matka jatkuu. 

 
6.8 Jorma palaa lähtöpisteeseen 
Päivän ollessa jo pitkällä Jorma perheineen saapuvat takaisin lähtöalueelle, ja siitä 

edelleen parkkipaikalle. Kokonaisuudessaan päivän aktiviteetit tuntuvat perheestä 



 

 
 

 

onnistuneilta, monipuolisilta ja mielekkäiltä, ja Jorma kyseleekin innoissaan 

vanhemmiltaan kyllästymispisteeseen asti, että milloin tullaan uudestaan vierailemaan 

koirapuistoon.  

 
 

 
 
Perhe saapuu autolleen, joka on pysäköity heidän omistamansa Wuffe-koiran rodun 

mukaisella paikalle, eli labradorinnoutajien omistajille osoitetulle paikalle. Perhe pakkaa 

tavaransa autoon ja lähtee ajamaan kotiansa kohti onnistunut vapaapäivä takanaan. 

 


