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Osallistu kyselyyn ja kerro mielipiteesi Helsingin koirapalveluista 
 

Hyvä vastaanottaja, 

 

Helsingin kaupunki rakentaa ja ylläpitää koirien ulkoiluaitauksia, uimapaikkoja ja käymälöitä sekä 
vuokraa yhdistyksille koulutuskenttiä.   

Rakennusvirasto päivittää tänä vuonna koirapalvelulinjauksiaan. Käytettävissä olevien määrärahojen 
supistuessa palveluja kohdennetaan tarkemmin käyttäjien tarpeiden mukaan.  Tavoitteena on myös 
luoda koko kaupungin kattava ohjeistus koirille tarkoitettujen alueiden suunnittelusta, 
rakentamisesta ja ylläpidon tasosta.  

Kyselyyn vastataan Kerro kartalla – palvelussa ajalla 14.4. – 11.5.2014 osoitteessa 
http://kerrokartalla.hel.fi. Paperisen kyselylomakkeen voi tilata rakennusviraston asiakaspalvelusta 
p. 09 310 39000 tai rakennusvirasto@hel.fi. Asiakaspalvelussamme voi myös opastetusti vastata Kerro 
kartalla – palvelun kautta (os. Pohjoinen Makasiinikatu 9).  

Tiedote kyselystä lähetetään tuhannelle koiranomistajalle, kaupunginosayhdistyksille ja Helsingin 
seudun kennelpiirin kautta jäsenyhdistyksille. Kyselyyn voivat vastata myös koirattomat 
helsinkiläiset. 

Kyselyyn yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 1 kpl Hortus Fennicus (Maunu Häyrysen teos 
Suomen puutarhataiteesta) sekä 3 kpl Vihreät sylit, kävelyretkiä Helsingin puistoihin (Elina Nummi). 

Voit seurata koirapalvelulinjauksen valmistumista sekä lisätietoja saat Helsingin nykyisistä 
koirapalveluista osoitteesta www.hel.fi/koirat. 

 
Lisätietoja  
Koirapalveluselvityksestä    
Ritva Keko   Kaisu Ilonen 
projektinjohtaja  suunnitteluasiantuntija 
ritva.keko@hel.fi  kaisu.ilonen@hel.fi 
p. 09 310 38403  p. 09 310 38638 
(poissa vko 17–18)  (poissa vko 16, 18–19)    
 
Kyselystä 
Tarja Lahin 
projektisuunnittelija 
tarja.lahin@hel.fi 
p. 09 310 38632 
(poissa vko 16,18) 
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Delta i enkäten och framför din åsikt om hundtjänsterna i Helsingfors 
 

Bästa mottagare, 

 

Helsingfors stad anlägger och underhåller rastgårdar, badplatser och toaletter för hundar samt hyr ut 
skolningsplatser till föreningar.   

I år uppdaterar byggnadskontoret sina riktlinjer för hundtjänster. Eftersom de budjeten minskar ska 
tjänsterna riktas tydligare efter användarnas behov.  Målet är även att skapa tydliga anvisningar 
gällande planering, byggande och underhållsnivå av områden avsedda för hundar i Helsingfors.  

Du kan besvara enkäten under perioden 14.4. – 11.5.2014 på internetadressen 
http://kerrokartalla.hel.fi eller beställa en pappersversion av enketen hos byggnadskontorets 
kundtjänst, tfn 09 310 39000, eller e-post rakennusvirasto@hel.fi. Hos vår kundtjänst kan du även få 
hjälp med att svara på enkäten i tjänsten Kerro kartalla (adress Norra Magasinsgatan 9).  

Detta meddelande om enkäten har skickats till tusen hundägare, stadsdelsföreningar och till 
medlemsföreningar av Helsingforsnejdens kenneldistrikt. Enkäten kan även besvaras av 
helsingforsare utan hund. 

Bland alla som lämnat sina kontaktuppgifter lottar vi ut 1 st. av boken Hortus Fennicus (Maunu 
Häyrynens verk om trädgårdskonsten i Finland) och 3 st. av boken Vihreät sylit – kävelyretkiä 
Helsingin puistoihin (Elina Nummi). 

Du kan följa arbetet med riktlinjerna för hundtjänster och få mer information om de nuvarande 
hundtjänsterna i Helsingfors på adressen www.hel.fi/koirat. 

 
 
Mer information  
om hundtjänstutredningen 
Ritva Keko   Kaisu Ilonen  
projektledare   planeringsexpert 
ritva.keko@hel.fi   kaisu.ilonen@hel.fi 
tfn 09 310 38403  tfn 09 310 38638    
 
 
om enkäten 
Tarja Lahin 
projektplanerare 
tarja.lahin@hel.fi 
tfn 09 310 38632 
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