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§ 997
Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite agilitykenttien ja koiraharrastusa-
lueiden saamisesta kaupunkiin

HEL 2017-002536 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite Kvsto 1.3.2017 asia 26

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirkku Ingervo ja yhdeksän muuta valtuutettua esittävät 
aloitteessaan, että hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreltä osoitetaan 
uusia agility- ja koiraharrastusalueita. Lisäksi aloitteessa esitetään, että 
Herttoniemessä olleelle agilitykentälle etsitään uusi paikka ja koirapuis-
tojen yhteydessä olevat joutomaa-alueet kartoitetaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan aloitteeseen, jon-
ka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupungin-
hallituksen antaa vastaus.

Rakennusvirastossa valmistui vuonna 2016 Helsingin koirapalvelulin-
jaus, jonka yleisten töiden lautakunta hyväksyi ohjeellisesti noudatetta-
vaksi 11.10.2016. Linjaus on voimassa vuoteen 2026 asti. Linjauksen 
mukaan kaikkia koirapalveluita, myös aitauksia, pyritään lisäämään ja 
niiden laatua nostamaan. 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2017 2 (4)
Kaupunginhallitus

Asia/9
06.11.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Koulutuskenttien määrää ei merkittävästi pystytä nykyisestä lisäämään 
kaupunkirakenteen tiivistyessä, mutta tarkoitukseen sopivia alueita, esi-
merkiksi olemassa olevien kenttien tilapäistä käyttöä koirien koulutus-
toimintaan, tullaan tutkimaan koirapalvelulinjauksen pohjalta laaditta-
vien verkostosuunnitelmien ja ohjeiden päivityksen yhteydessä. Koira-
aitausverkosto on ensisijaisesti kaikille aina avoimeen julkiseen käyt-
töön tarkoitettu toiminta-alueverkosto, joten agilitytoimintaan sopivia 
alueita kartoitetaan myös muilta alueilta, yhdessä harrastajien kanssa.

Täydennysrakentamisen myötä tulee poistumaan joitakin kenttiä. Hert-
toniemen agilitykentälle etsitään korvaava paikka Uutelasta. Karhun-
kaatajan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksessa (kaupun-
kisuunnittelulautakunta 16.5.2017) esitetään Roihupellon Viilarintien 
koiratoiminnan siirtämistä Uutelaan. Tottelevaisuus- ja muihin koirahar-
rastuksiin sopivan kentän sijaintia tutkitaan edelleen. Kaupunkiympäris-
tön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnitteluyksikkö järjestää syk-
syllä 2017 yhteisen suunnittelukokouksen yhdistysten, harrastajien ja 
asukkaiden kanssa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1 Ingervo Sirkku ym. valtuustoaloite Kvsto 1.3.2017 asia 26

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 29.08.2017 § 67

HEL 2017-002536 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta pitää koiraharrastustoimintaan sopivien, 
uusien alueiden tutkimista kannatettavana, koska koiraharrastus, myös 
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liikuntamuotona, on lisääntynyt Helsingissä. Koirien kanssa harrastami-
nen lisää parhaimmillaan vastuullista käyttäytymistä, mikä helpottaa 
koirallisten ja koirattomien ihmisryhmien välistä rinnakkaineloa. Nykyi-
set koiraharrastukseen vuokrattavat alueet ovat hyvin suosittuja ja ah-
kerassa käytössä. 

Rakennusvirastossa valmistui vuonna 2016 Helsingin koirapalvelulin-
jaus, jonka yleisten töiden lautakunta hyväksyi ohjeellisesti noudatetta-
vaksi 11.10.2016. Linjaus on voimassa vuoteen 2026 asti. Linjauksen 
mukaan kaikkia koirapalveluita, myös aitauksia, pyritään lisäämään ja 
niiden laatua nostamaan. Linjaukseen perustuvat ohjeet tuodaan kes-
kusteluasiana lautakunnalle vähintään kerran valtuustokauden aikana.

Koulutuskenttien määrää ei merkittävästi pystytä nykyisestä lisäämään 
kaupunkirakenteen tiivistyessä, mutta tarkoitukseen sopivia alueita, esi-
merkiksi olemassa olevien kenttien tilapäistä käyttöä koirien koulutus-
toimintaan, tullaan tutkimaan koirapalvelulinjauksen pohjalta laaditta-
vien verkostosuunnitelmien ja ohjeiden päivityksen yhteydessä. Koira-
aitausverkosto on ensisijaisesti kaikille aina avoimeen julkiseen käyt-
töön tarkoitettu toiminta-alueverkosto, joten agilitytoimintaan sopivia 
alueita kartoitetaan myös muilta alueilta kuin niiden yhteydestä, yhdes-
sä harrastajien kanssa.

Täydennysrakentamisen myötä tulee poistumaan joitakin kenttiä. Hert-
toniemen agilitykentälle etsitään korvaava paikka Uutelasta. Karhun-
kaatajan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksessa (kslk 
16.5.2017) esitetään Roihupellon Viilarintien koiratoiminnan siirtämistä 
Uutelaan. Tottelevaisuus- ja muihin koiraharrastuksiin sopivan kentän 
sijaintia tutkitaan edelleen. Vaihtoehdoista järjestetään syksyllä 2017 
yhteinen suunnittelukokous yhdistyksien, harrastajien ja asukkaiden 
kanssa.

Käsittely

29.08.2017 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Lisätään kohdaksi 5:

Täydennysrakentamisen myötä tulee poistumaan joitakin kenttiä. Hert-
toniemen agilitykentälle etsitään korvaava paikka Uutelasta.
Karhunkaatajan asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksessa 
(kslk 16.5.2017) esitetään Roihupellon Viilarintien koiratoiminnan siirtä-
mistä Uutelaan. Tottelevaisuus- ja muihin koiraharrastuksiin sopivan 
kentän sijaintia tutkitaan edelleen. Vaihtoehdoista järjestetään syksyllä 
2017 yhteinen suunnittelukokous yhdistyksien, harrastajien ja asukkai-
den kanssa.
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22.08.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Maria Jaakkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37244

maria.jaakkola(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi


