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Mik si ihmiset ottavat  
koi ria? 

Hei nolassa ar vi oi daan asuvan n. 1600 
koi raa. Koiran omis ta mi nen tarjoaa pal
jon  har ras tus mah dol li suuk sia. Vaikka 
ei mi tään kum mem paa har ras tai sikaan 
koi ran sa kans sa eikä sitä käytettäisi mi
hin kään erityiseen tehtävään, jo pelkkä 
koiran läs näolon tuoma ilo ja sen ys tä vyys 
on saanut tuhannet ihmiset ympäri maa
ilmaa va lit s e maan lemmikikseen koiran. 
Koira on lau maeläimenä seu ral linen ja 
so si aa linen, ja so peu tuu hyvin elämään 
mitä er i lai sim mis sa ih mis yh tei söissä ja 
soveltuu mo nen laisiin ihmisen kannalta 
tar peel lisiin teh tä vi in. Ja los tuk sen avulla 
on kehitetty useita erilaisiin tehtäviin eri
kois tu neita rotuja.

On paljon tutkittuakin tietoa siitä, kuin
ka koiralla on suo tuisa vaikutus ihmiseen. 
Lasten sosiaalinen ke hi tys, tur val li su u den
tun ne ja mi nä ku van vah vis tu minen saa 
paljon tukea lemmikin omis ta mi ses ta. 
Mo nel le yksinäiselle koira on aito ys tä vä, 
jonka avul la on hel pom pi solmia mui takin 
so si aa li sia kontakteja. Koiran vaatima tiet
ty sään nöl li syys voi asettaa ke hykset ty öt

tö män tai syr jäy ty misen vaa rassa olevan 
päi vä ru tii neihin estäen hän tä pu to a mas ta 
täysin yh teis kunnan ul ko puo lelle. Koiran 
hoitamisesta koituva vastuu ja tar peel li su
u den tunne voi estää lai tos tu mista, ja koi
ran vaatima ulkoilutus on monelle ainoa 
lii k un tamuoto. Koira hy väk syy ihmisen 
sel lai senaan, osoittaen tälle vilpitöntä ki
in ty my stään.

Koiran omistaminen tuo paljon iloa, 
mutta siihen sisältyy myös vastuuta. Koira 
tarvitsee asianmukaista hoitoa, kohtelua 
ja koulutusta voidakseen hyvin. Lisäksi 
koiran omistaja on vel vol linen huo leh ti
maan siitä, ettei hänen lemmikkinsä ai
heu ta kohtuutonta vaivaa ja harmia naa
pu reil le ja muulle yh teis kun nalle.

Koira ulkoilee kytkettynä
Heinolassa, kuten muissakin kau pun

geis sa, koira ulkoilee kyt ket tynä. Met säs
tys laki velvoittaa pitämään koirat kytket
tyinä maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. 
päi vä än, eikä muinakaan aikoina koiraa 
saa päästää irti ilman maanomistajan tai 
met säs tys oi ke uden haltijan lupaa. 

Yleisessä järjestyslaissa (voi maan  v. 2002 
alusta) on tämän lisäksi koiria kos ke via 
pykäliä. Taajamaalueilla koirat on yli
päätään pi det tävä kyt ket tyinä aina. Vain 
omassa pihassa ja erikseen koirien ul ko
i lu tukseen varatuilla aidatuilla alueilla 
koirat saavat olla vapaina, mutta täl löin
kään ne eivät saa aiheuttaa vaaraa ke
nen kään tur val li suu delle.

Kytkettynä ulkoiluttaminen on myös 
koiran oman tur val li suu den kannalta vi
i sa s ta. Koira ei hallitse lii ken ne sääntöjä, 
vaan on vapaana liikkuessaan altis lii ken
ne on net to muuk sille. Jos kiin ni pitoaikana 
ir ral laan liikkuva koira aiheuttaa lii ken
ne on net to muu den, jonka johdosta auto 
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vau rioituu, koiran omistaja on usein 
 kor v a us vel vol linen. Myös toisia koiria koh
da tes saan se voi joutua la ji kump pa neiden 
kes ki näisiin vä lien sel vit telyihin. Jos ri ita
pu karit ovat erikokoisia, voivat seuraa
mukset olla pie nem mäl le osa puo lelle var
sin ikäviä. 

On paljon ihmisiä, jotka eri syistä pel
kää vät koiria tai ovat niille allergisia. 
Eten kin pienet lapset voivat pelästyä koh
ti tu le vaa koiraa, vaikka se lähestyisikin 
ystä väl lisissä aikeissa. Vas tuun tun toinen 
ko i ra n omis ta ja huolehtii siitä, ettei hänen 
lem mi kis tään aiheudu haittaa tai har
mia kans saih misille. Jokainen hy vin käyt
täytyvä koira ja sen omistaja voivat olla 
omalta osaltaan häl ven tä mässä koiriin 
kohdistuvia en nak ko luu loja ja koi ra vas
tai suutta.

Tarha ja juoksulanka
Omakotiasukas voi rakentaa pihalleen 

tarhan tai asentaa juok su lan gan. Eläin
suo je lulain ase tuk sis sa on  määritelty näil
le vä him mäis mi tat. Juok su langan vaije
rin tulee olla vähintään 10 m pituinen, ja 
siihen kiinnitetyn ketjun vähintään 2 m 
pituinen, eli niiden tulee yhteensä antaa 
koiralle 4 x 14 m suuruinen esteetön liik
ku maalue. Juoksulankaa turvallisempi 
vaihtoehto on kuitenkin tarha. Tarhan 
alan tulee olla vä hin tään 3,5 neliömetriä 
jokaista koiran sä kä korkeuden 10 cm koh
ti. Jos tarhassa pidetään useampaa kuin 
yhtä koiraa, lisätään tar han alaa kunkin 
koiran osalta 50 %:lla. Tarhan pohjan on 
maa pe räl tään tai päällysteeltään oltava 
sel lai nen, että se pysyy riittävän kuivana ja 
voidaan hy väk syt tävästi pitää puhtaana.

Jos koiran on tarkoitus asua pääasiassa 
tar has saan, sillä tulee olla lämmitettävä 
koppi. Myös kopin koko ja vä him mäis läm
pö tila on määritelty eläinsuojelulaissa. 

Pelkkä tarhassa oleskelu ei useinkaan 
riitä koiran ulkoiluksi. Etenkään met
säs ty s   koira ei pysy tehtävän vaatimassa 
kun nos sa istuskelemalla vain tarhas
saan, vaan sitä tulee ul koi luttaa ja har
joittaa myös muina kuin metsästysaikoi
na. Koiran kans sa tulee myös seurustella 
muuten. Yksinään tar has sa, vailla muuta 
seuraa ja virikkeitä asuvan koiran elämä 
on onnetonta. Lisäksi koi ran omistajan on 
huolehdittava siitä, ettei pi hal la oleskele
va koira jatkuvalla hau kun  n allaan häi
ritse naapureita.

Kaupunki ja koirankakka
Jo järjestyslain mukaan ko i ra nul ko i lut

tajan on huolehdittava siitä, ettei koiran 
ulosteita jää taajamissa rakennetuille ja 
hoidetuille alueille. Tämä tarkoittaa sitä, 
että kasoja ei saa jättää kaduille tai pui s
to jen leikatuille nurmikoille.

Helppo ratkaisu kakkaongelmaan on 
pitää taskussaan pieniä muo vi pus seja. Jos 
koira käy asioilleen sopimattomassa pai
kas sa, pussi käteen ja sillä saa hygieeni
sesti kerättyä kasan pois. Sitten vain pussi 
kää r äistään nurinpäin, niin että sisältö 
jää siististi sen sisään. Pussin suu solmuun, 
ja saalis lähimpään roskakoriin tai kotiin 
kompostiin. 

Tätä tarkoitusta varten on varta vasten 
valmistettu pusseja maa tu vasta muovista. 
Myös pieniä pahvisia säiliöitä on ole mas sa.

Jokaisessa kaupungissa käydään joka 
kevät lumien sulaessa kiivasta ylei sön o
sa s to kes kustelua, kun lumen alle haut
au tu neet kasat paljastuvat. Jos jokainen 
ko i ra n omis taja huolehtii siitä, ettei oman 
koiran jäljiltä jää ulosteita, hän on muka
na vä hen tä mäs sä jätöksistä syntyvää kes
ku s te lua.
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Koira liikenteessä
Linjaautossa sylikoirat matkustavat 

maksutta, isommista peritään kertamak
su. Jos linjaautossa kuitenkin on allergi
nen matkustaja, hänellä on oikeus vaatia 
koiran poistamista.

Omassa autossa koiran paikka on hen
kilöautossa ta kais tuimel la, farmari tai 
pakettiautossa ta ka osas sa, mieluiten ver
kol la eris tet tynä. Etu pen killä tai kul jet
tajan sylissä istuva koira voi äkillisellä lii
keh din näl lään aiheuttaa vaa ra ti lan teita. 
Myös takaistuimella kuljetettava koira on 
syytä kytkeä ”koirien turvavyöhön”, tur
va val jai siin, joita saa alan liikkeistä. Jo
tain mie len kiintoista ha vait seva vapaana 
autossa oleva koira voi yllättäen hypätä 
kuljettajan päälle aiheuttaen vaaratilan
teen, tai äk ki jar ru tuk sen tai – py sä yk sen 
sattuessa paiskautua tämän nis kaan vaa
rallisella voimalla. Myös koiran oman tur
val li suu den kannalta sen on paras olla 
tur va val jaissa, kul je tus la a ti kossa tai – hä
kissä tai tukevan koi ra verkon eristämässä 
takaosassa. Um pi naisessa au ton ta va ra
tilassa ei koiraa saa kuljettaa.

Autoiluun tottunut koira ei yleensä voi 
pahoin. Tot tu mat to malle, pa hoin voivalle 
koiralle voi antaa koirille tarkoitettuja mat
ka pa hoin voin ti lääkkeitä. On olemassa 
myös tähän tar koi tuk seen sopivia ho meo
paattisia valmisteita. Koiran ei pidä antaa 
kurkotella avoimista auton ik ku n oi sta ajon 

aikana. Se on vaarassa saada korva tai sil
mä tu leh duk sen, vaik ka sil le ei juo lah tai si
kaan mie leen hy pä tä ik ku nas ta.

Ke säl lä ei pysäköityyn autoon koiraa 
saa missään ta pa uk ses sa jättää. Um pi nai
sen auton sisälämpötila ko ho aa yllättävän 
nopeasti vaarallisen korkealle, vaikka sii
hen ei suoranainen auringonpaiste koh di
s tu i si kaan ja koira on vaarassa saada läm
pö hal vauk sen. Raollaan olevat ikkunat 
eivät riitä tuu le tuk seksi. Lämpöhalvaus 
johtaa no pe asti kuolemaan.

Jos koiraa ulkoilutetaan pyöräillen, sen 
turvallinen paikka on oikealla, siis pi en
ta reen puo lel la. Pyöräilevän ko i ran juok s
ut ta jan kan nattaa hankkia tarkoitukseen 
sopiva pyö rään kiin nitettävä springerlai
te, jonka avulla pyö räi lijän molemmat kä
det va pau tu vat oh ja ukseen.
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Metsästyskoira on liikenteessä yhtä 
ar vaamaton kuin pieni lapsi ja voi yl
lättäen tupsahtaa tielle. Riistan jälkiä 
keskittyneesti seuraava koira ei välttä
mättä havaitse eikä osaa väistää autoa. 
Pää sään töi sesti met säs tysaikana sattuvat 
koiravahingot jäävät au to vau rioiden osal
ta autoilijan omalle vastuulle. Kun näet 
koiran tiellä, hiljennä vauhtia välittömäs
ti. Näin vältät yh teen tör mä yksen koiran 
kanssa ja mo lem mat osapuolet, niin koi
ran omistaja kuin au toi lija, välttyvät ikä
viltä seu raa muksilta.

Missä koira saa olla, missä ei
Koirat eivät ole kyt ket tyi nä kään ter ve

tul leita elin tar vi ke liik kei siin tai ra vin to
loi hin, eivät myös kään toriaikana torille. 
Koiran saa kuitenkin tuoda terassille, jossa 
tarjoillaan ainoastaan juomia. Myöskin 
yleiset uimarannat, lasten leikkipaikat, 
urheilupaikat ja talviaikaan kuntoladut 
ilman erillistä lupaa ovat koirilta kiellet
tyjä paikkoja. Kesäisin koira saa lenkkeillä 
kuntopoluilla omistajansa kanssa kunhan 
se on ehdottomasti kytkettynä.

Näkövammaisten opaskoirat ja niihin 
rin nas tet ta vat lii kun ta es teisten avus ta
ja ko i rat saa vat seurata opas tet ta vaa n sa/
avus    tettavaansa kaik kialle.

Tavallisella kävelyretkelläkään koiran 
ta lu tus hih na ei saa olla niin pitkä, että sii
tä aiheutuisi vaaraa tai haittaa. 

Heinolan vuoden 2004 Asun to messut 
ovat ottaneet yhdeksi tee mak seen lem mik
kieläimet, eri tyisesti koirat. Alueen su un
nit te lus sa on erityisesti otettu huo mi oon se, 
että sekä lemmikkejä omistavan että niitä 
omis ta mat to man olisi hyvä asua siellä.

Heinolan kaupungissa on osoi tettu 
jouk ko alueita erityisesti koirien ul ko i lut
ta mi se en. Näiden sijainti käy ilmi oheises
ta kar ta sta (s. 67). Lisäksi koiria saa ul ko
i lut taa ns. puis to met säalueilla.

Puistoista aidalla rajattuja puistonosia 
kutsutaan koiraaitauksiksi. Niissä koirat 
saavat olla kyt ke mät töminä.

Koirapuistot ovat kokonaan koirien 
käyttöön varattuja aidattuja puisto tai 
luonnonalueita, joissa saa ulkoilla kyt ke
mät tömänä.

Koirametsä on laajin koirille tarkoitettu 
ul koi lu alue. Metsä ei ole aidattu.

Jos koira katoaa
Koiran on hyvä olla tunnistusmerkitty 

joko tatuoimalla rekisterinumero sen va
s em paan korvaan tai asentamalla sille 
nahan alle mikrosiru. Vuoden 2001 alusta 
kaikkiin virallisiin näyttelyihin ja ko kei
siin osallistuvien koirien on oltava tun nis
tus mer kittyjä. Suomen Kennelliitto ylläpi
tää kortistoa tunnistusmerkinnöistä. Myös 
re ki s teröimättömät ja sekarotuiset koirat 
voi tunnistusmerkitä. Jos koira katoaa, sen 
oikean omistajan saa helposti selville tätä 
kautta. Merkinnän suorittaa eläinlääkäri 
tai erikseen tähän Ken nel lii ton koulutta
ma henkilö.

Jokaisen kunnan on järjestettävä löy tö
eläinten säilytys. Löytöeläinten kiin ni otto 
ja säilytys ei siis ole poliisin tehtävä. Jo kai
nen irtokoiran kiinniottaja voi toi mit taa 
löytämänsä koiran löy tö eläin hoi tolaan. 
Koiria säilytetään 15 vuorokautta, ja omis
ta ja saa periä koiransa mak sa mal la hoi to
maksun. Jos omistajaa ei tavoiteta, löy tö
koi rat lopetetaan ellei niille löydetä uutta 
ottajaa. Löy tö eläin hoi tolan pitäjä käy tar
vittaessa myös pyydystämässä tai ha ke
mas sa irrallaan tavatun koiran.

Löytöeläimet
Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyk-

sellä on koirien, kissojen ja muiden pien
ten lemmikkieläinten talteenottosopimus 
Lahden, Nastolan, Orimattilan, Heinolan, 
Hollolan ja Sysmän kanssa.

Löytöeläintalo sijaitsee Jokimaan ravi
radan lähellä Lahdessa. Osoite: Jokimaan
kuja 4, 15700 Lahti Puh: 037811 543 
(mape 1318, su 1316)

Akuuteissa asioissa (esim. kadonnut/
löytynyt eläin) päivittäin klo 813, 
puh: 0449744636

Muut Lahden seudun löytöeläinten 
talteenottopaikat löydät osoitteesta 
www.karkurit.fi
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Heinolan koira-alueet:
1. Sinilähde / Lehtikuusimetsikkö 
 (Aholantien – Sinilähteentien välinen alue)
2. Jyränkö / Eteläinen Harjupuisto 
 (Sillat – Yhdyskatu –Jyrängönkatu – 140tie)
3. Jyränkö / Lammaskallionpuisto 
 (Keskuskadun – Muikkuojankadun länsipuoli)
4. Tommolan koira-aitaus 
 (Kyminkadun päässä, lähellä myös metsäinen ranta 

jossa koira voi uida)
5. Tommola / Sahanniemi 
 (Vuorikatu – Kalastajantie –Kyminkatu)
6. Tommola / Sillanpieli 
 (Tommolankadun ja Hiidenhaudantien välinen alue)
7. Keskusta / Vesitorninharju 
 (Kirkkolammen ja vesitornin välinen alue)
8. Plaani / Riihikallio 
 (Siltakatu – Laaksokatu – Kaivokatu)
9. Niemelä / Muonamiehenpuisto 
 (Muonamiehenkatu – Mikonsaarentie)
10. Pyhätön / Kauppamiehenpuisto  
 (Rajakadun ja Siltakadun välinenalue)
11. Mustikkahaka / Sammalpuisto 
 (Mustikkatien ja Mansikkapolun välinen alue)
12. Maitiaislahden koirapolku / Maitiaislahdenpuisto 
 (Maitiaislahden päästä itäsivua Rautsaloon päin)
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Koirametsä sijaitsee Pikijärventien, Paininpuunlammen ja Karhulammen välisellä alueella.

• Kennelpiiri on Suomen Ken nel lii ton alueellinen or ga ni saatio, 
jonka alaisuuteen kuuluu yli 40 kenneltoimintaa harrasta-
vaa jä sen yhdistystä Lahden ja Heinolan ta lous alu eelta.

• Suomen Kennelliitto on koi ranomistajien ja alan yh dis tys ten 
keskusjärjestö, jolla on 100 000 jäsentä. Se pitää koirare-
kisteriä ja organisoi näyttely- ja koetoiminnan Suo mes sa. 
Sen jä sen yh distyksinä on mm. 19 alueellista ken nel piiriä ja 
yli 50 ro tu jär jestöä. Kennelliitolla on ilmainen neuvontapu-
helin ja se antaa tietoja jäsentensä myytävistä pennuista. 
Se julkaisee kaikille jäsenille menevää värikästä ja paksua 
aikakauslehteä Koiramme – Våra Hundar.

Salpausselän Kennelpiiri ry
Sihteeri Sinikka Suntiola
p.037345041 
yhteydenotot mape 
klo 16.3018.00
sinikka.suntiola@phnet.fi

Suomen Kennelliitto ry 
Kamreerintie 8
02770 Espoo
puh. 09887 300
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Koiran kanssa 
har ras ta mi nen

Koiraharrastuksella on mo nen lai sia 
muotoja. Mo nelle riittää pelkkä koiran 
jokapäiväinen hoito ja sen kanssa ulkoi
lu. Jotkut hankkivat koi ran met säs ty s ka
ve rik seen, ja sitä kaut ta tulevat mukaan 
järjestö ja koe toi mintaan. Kaikille eri lai
sille met säs tyskoirille on olemassa käyt
tö kokeita, ja alan yhdistykset järjestävät 
niihin täh tää  vää koulutusta. Kaikki, pie
nikokoisetkin met säs tys koi ra ro tui hin kuu
luvat koirat voi daan kouluttaa esim. haa
voittuneen hir vi eläi men jäl jestäjiksi. 

Palveluskoirille on olemassa mo nia eri 
toi min ta muo toja. Ison, toi min ta tar moi sen 
koiran ottajan pitäisi aina olla val mis tau
tunut kouluttamaan lemmikkinsä, sillä tä
mäntyyppiset koirat kai paa vat tekemistä 
ja ilman sitä voivat muuttua on gel ma käyt
täy tyjiksi. Moni kokee mielekkääksi esim. 
pelastus ja rauniokoiran kou lut ta mi sen, 
sillä tässä toiminnassa on mah dol lisuus 
to del li seen katastrofiapuun. Urheilullista 
toimintaa tarjoaa esim. veto ja val j ak ko
ko i rien kanssa hiih tä minen.

Näyttelyihin voivat osallistua kaik ki re
kisteröidyt rotukoirat, ja monille tästä on 
tullutkin koko perheen ak tii vinen harras
tus, jossa voi tyydyttää kilpailuviettiään 
ja sa malla tavata muita sa man henkisiä 
ihmisiä. 

Erittäin suosittuja ovat myös tot te le vai
suus ja agilityharjoittelu. Tot te le vai suutta 
voi opettaa minkärotuiselle koiralle ta
han sa, moniro tui sel le kin, ja kaikki koirat 
voivat myös kilpailla tässä lajissa. Agili
ty on ko i rien es te ra tajuoksu, joka voi olla 
vain omak si iloksi tapahtuvaa tai kil pai
lukärpäsen puraistessa täysin huippuur
heiluun ver rat tavaa. 

Toimimisen koirakerhoissa on mo ni ko
kenut it sel leen sopivaksi har ras tuk seksi. 
Itsellä ei tarvitse olla kil pai lukoiraa, mutta 
yhdistysten toiminta tarjoaa monenlaisia 
tehtäviä eriikäisille ja mitä erilaisimpia 
taustoja edustaville ihmisille.
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Heinolassa toimivat 
koi ra yh distykset:
Heinolan Palvelus- ja 
seurakoirayhdistys ry 
• yleiskoirayhdistys, järjestää mm. tot te levai -

suus- ja agilitykoulutusta sekä maasto kou-
lutusta palveluskoirille (Raviradan kentällä)

 Puheenjohtaja Tuula Pullinen  
 puh. 0505185442
 tuula.pullinen@phnet.fi
Itä-Hämeen Nuuskut ry  
• noutajakoirayhdistys, joka mm. antaa 

koe valmennusta ja järjestää tot te le vai suus - 
kou lutusta (Raviradan kenttä, Vierumäki)

 Sihteeri  VeliMatti Bruun 
 puh. 0405805494
 ihnuuskut@luukku.com
Heinolan Metsästysyhdistys ry 
• järjestää mm. ajokoirakokeita
 Puheenjohtaja Jari Pekkola 
 puh. 0405551944 
 nodeco@nordicdeco.fi
 Sihteeri Lauri Mehtonen  
 puh. 0504916397  
 lauri.mehtonen@gmail.com
Yhdistykset antavat myös yleisneuvontaa 
koi ran hankinnassa ja hoidossa sekä 
muis sa koiria koskevissa kysymyksissä.

Heinolan 
eläinlääkäripalvelut:
Kunnaneläinlääkäri
 Reumantie 2 D
 18100 Heinola
 puh. 849 4269 / 0400454 132
Sysmän kunnaneläinlääkäri
 Leppäkorventie 14
 19700 Sysmä
 puh. 717 2910 / 0400352 992
Hartolan kunnaneläinlääkäri
 Terveystie 1 A
 19600 Hartola
 puh. 716 2920 / 0400352 991
Viikonloppu ja pyhäpäivystys hoidetaan 
Heinolan seudulla yhteistyössä Heinolan, 
Sysmän ja Hartolan kuntien eläin lää kä ri
pal velujen kanssa. 

Yhteystietoja Heinolan 
kaupungilla:
Koirien ulkoilualueet
 Tekninen palvelukeskus, Vi her pal ve lut

viherpalvelut@heinola.fi
• osoitteeseen voi laittaa viestiä asioista 

koskien koirien ulkoilualueet, ilkivalta ym.
Eläinsuojeluasiat
 Kunnaneläinlääkäri
 puh. 849 4269
 Ympäristötarkastaja
 puh. 849 4263
Koirakuriasiat
 Ympäristötoimisto (melu ja haju)
 puh. 849 4268
Poliisi (vahinkoasiat)
 puh. 858 6340
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Koiran hautaaminen
Heinolassa lemmikkieläinten hautaus

maa sijaitsee Komostentien varrella. Omis
taja saa itse haudata lemmikkinsä merki
tyille paikoille. Heinolan Metsästysyhdistys 
ry on sitoutunut huolehtimaan alueen hoi
dosta.

Jos koira kuolee talviaikaan maan ol
lessa roudassa, tai jos omistaja ei muusta 
syystä pysty itse kaivamaan hautaa, siihen 
voi saada apua. Hauta asioissa voi ottaa 
yhteyttä:

Joonas Lehtinen, puh. 0503535972

Tuhkaus on yleistynyt, ym pä ri s tö y s  tä
väl linen ja säällinen tapa huolehtia lem mi
kin maallisista jäännöksistä. Myrs ky läs sä 
sijaitsevalla Suomen Eläin tuh kaus Oy:llä 
(puh. (019) 677 0344) on sopimus kau pun
gin eläinlääkärin vastaanoton kans sa siellä 
lopetettujen koirien ruumiiden nou ta mi
ses ta ja tuhkaamisesta. Tuh kauk sen jäl
keen uurnan voi noutaa va staa no tol ta tai 
se voidaan toimittaa omistajalle postitse.

   

Heinolan yleisimmät 
koi ra rodut

Suomessa on rekisteröity 358 eri koira
rotua tai rotumuunnosta. Vuosittain rekis
teröidään noin 50 000 uutta pentua. Tällä 
hetkellä suosituin rotu on labradorinnou
taja jonka pentuja rekisteröitiin vuonna 
2015 1883kpl. Toiseksi suosituin koirarotu 
on puhtaasti metsästyskoirana käytettävä 
suomenajokoira jonka pentuja rekisteröi
tiin 1409kpl.

Kennelliiton tilaston mukaan Heinolan 
suosituimmat koirarodut jakaantuvat seu
raavasti: 
 labradorinnoutaja  112 kpl
 siperianhusky  102 kpl
 kiinanharjakoira  64 kpl
 saksanpaimenkoira  62 kpl
 kultainennoutaja  50 kpl
 tiibetinspanieli  44 kpl
 havannakoira  44 kpl
 suomenajokoira  40 kpl
 englanninbuldoggi  36 kpl
 beagle  31 kpl

Koiran lomahoito
Jos koira tarvitsee lomaaikana hoitopaik
ka niin tätä voi tiedustella Heinolassa: 
Koira- ja kissahoitola Millinraitti 
 Antinniemi 11 18300 Heinola 
 puh. 0407424631
Kissa- ja koirahoitola Lomatassu 
 Eskonojantie 63 18600 Myllyoja 
 puh. 0503584968 



Tämän oppaan ovat yhteistyössä 
julkaisseet ja laatineet:

• Heinolan kaupunki
• Suomen Kennelliitto ry
• Salpausselän Kennelpiiri ry
• Heinolan Palvelus ja Seurakoira ry
• ItäHämeen Nuuskut ry
• Heinolan Metsästysyhdistys ry
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