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Koiratapahtumien
järjestäminen Helsingissä
Yhdistys tai yritys voi vuokrata käyttöönsä tiettyjä kenttäalueita sovituksi ajaksi
koirankoulutukseen, koiranäyttelyihin, tottelevaisuuskokeisiin tai Match Show -tapahtumiin.

Vuokrattavat kenttäalueet
Kaupunkiympäristön alueiden käyttö vuokraa koiratapahtumia varten kenttäalueita, jotka eivät
ole aktiivisesti käytössä pelikenttinä tai lasten leikkipaikkoina. Kentät sijaitsevat yleensä
puistoiksi kaavoitetuilla tai rakentamattomilla alueilla. Kentät on valittu siten, etteivät ne ole
kovin lähellä asutusta. Koulutuskentiksi vuokrattavat kohteet voivat muuttua vuosittain. Tällä
hetkellä koiratapahtumiin vuokrattavia kenttiä ovat:
1. Suurmetsä, Tattarisuon täyttömäki, os. Tattarisuontien pohjoispääty N
2. Herttoniemi, Vesitorninniitty / kenttä, os. Sahaajankatu 6 vastapäätä HK, N
3. Oulunkylä, Pyhtään puiston kenttä, os. Oulunkyläntie 29 HK (ei viikkovuoroja)
4. Talinhuippu, Talin kenttä, Vermon raviradan (os. Ravitie 1) ja Mätäojan välissä HK, V
5. Malminkartanon sirkuskenttä, Kartanonkaari-Ruosilanmutka HK, V
6. Nummitien kenttä, Heikinlaakso, os. Nummitie 29 et, HK
(HK = hiekkapintainen alue, N = nurmipintainen alue, V = valaistu alue)

Ota yhteyttä
Hakemuslomake kenttäalueen vuokraamiseksi on osoitteessa www.hel.fi/luvat/tapahtumat →
Tapahtumat ja promootiot → Koirankoulutuskentät. Lomake toimitetaan kaupunkiympäristön
alueiden käyttöön postitse tai sähköpostilla. Yhteystiedot ovat hakulomakkeessa. Lisätietoja
saat numerosta (09) 310 22111.
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Kenttävuorojen haku
Vakiokenttävuorojen hakuaika seuraavalle vuodelle on kuluvan vuoden marraskuun loppuun
saakka. Vuorot jaetaan joulukuun aikana. Säännöllisiä vuoroja myönnetään ensisijaisesti
hakemusten perusteella yksi vuoro per yhdistys per kenttä. Säännölliset vuorot ovat arkisin
(maanantaista perjantaihin) joko klo 17–19 tai klo 19–21 ja viikonloppuisin klo 9-21.
Jäljelle jääneitä vapaita vuoroja voi hakea kaikille kentille hakuajan päätyttyä. Tapahtumalupia
ja Match Show ym. kertaluontoisia lupia voi hakea ympäri vuoden.

Kentän vuokra
Vuosivuokra kentän koulutuskäytöstä on:
• yhdistyksiltä 100 euroa/vuosi (2 h/vko) + alv 24 %
• yrityksiltä 300 euroa/vuosi (2 h/vko) + alv 24 %
Päätös Kylk 15.5.2018 § 238

Kertamaksu kentän käytöstä tapahtumiin näyttelyihin, tottelevaisuuskokeisiin ja Match Show’ta
varten:
• yhdistyksiltä 50 euroa/kerta + alv 24 %
• yrityksiltä 100 euroa/kerta + alv 24 %
Päätös Ytlk 11.11.2014 § 431

Muuta huomioitavaa
Kentän saa käyttöönsä siinä kunnossa kuin se on. Kentän vuokraan ei sisälly kunnallistekniikka,
lisävalaistus, jätehuolto tai muu huolto ja kunnostus (esim. siivous, ruohonleikkuu, telineiden ja
varusteiden kunnostus tai säilytys).
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