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Tuomarinkylän vinttikoirarata ja 
koiratoimintakeskus - sijainti



Historiaa

• Vinttikoirarataa hallinnoi Helsingin Vinttikoirakerho ry 
(HVK), joka teki maa-alueesta (3,25 ha) ensimmäisen 
vuokrasopimuksen Helsingin kaupungin kanssa 1979.

• Alue on rakennettu vuosikymmenten kuluessa täysin 
talkoovoimin. HVK on itsenäisesti huolehtinut maa- ja 
rakennustöiden rahoituksesta ja alueen ylläpidosta.

• Helsingin kaupunki myönsi 200 000 markan suuruisen 
lainan v.1982, mikä auttoi olennaisesti rakennustöitä. 
Lainaan antoi vakuudet Suomen Kennelliitto – Finska
Kennelklubben ry. Laina on maksettu lainaehtojen 
mukaisesti kokonaan takaisin.



Alueen toiminnot

• Kansainväliset mitat täyttävä vinttikoirarata.

• Useita alueita koiranäyttelyitä, tottelevaisuuskokeita,  
agilitykilpailuja ymv. kennelharrastusmuotoja varten. 

Jalkapallokentän kokoinen viheralue vinttikoiraradan keskellä 

soveltuu mm. suurien kansainvälisten koiranäyttelyiden 

pitopaikaksi, joita siellä järjestetäänkin vuosittain useita. 

Sivukentillä on pienempiä alueita pienempien tapahtumien 

käyttöön. 

• Kaksi huoltorakennusta. Vanhempi (120 m2) on valmistunut 

1988 ja uudempi (150 m2) 1994. Rakennukset ovat 

ympärivuotisessa käytössä, ja niiden tiloja käyttävät useat 

kennelyhdistykset tilaisuuksiinsa etenkin kesäkuukausien 

ulkopuolella.



Alueen toiminnot - jatkoa

• Kaksi pysäköintialuetta (vinttikoiraradan kummallakin 
puolella) Tuomarinkyläntien varrella, jotka ovat Helsingin 
kaupungin rakentamia ja yleisessä käytössä ja joihin 
mahtuu n. 200 autoa kummallekin. Pysäköintitilojen 
riittämättömyys on vuosia ollut isojen tapahtumien 
yhteydessä ongelma, vaikka alueen sisäpuolellekin otetaan 
autoja parkkiin.  Autot kuuluvat olennaisena osana 
koiraharrastukseen ja pysäköintitilojen riittävyys on 
ehdoton edellytys toiminnalle. Koiraharrastus on koko 
perheen harrastus vauvasta vaariin.

• Helsingin kaupungin kanssa on käyty useita neuvotteluja 
pysäköintitilojen lisäämiseksi ja kaupunki onkin luvannut  
lisätilaa n. 500 autolle vanhan ja uuden Tuusulantien väliin 
suunnitellulle pysäköintialueelle. 



Tuomarinkylän vinttikoirarata ja 
koiratoimintakeskus

• Alue esiintyy Helsingin kaupungin asemakaavassa nimellä 
Tuomarinkylän vinttikoirarata, vaikka kysymyksessä on 
koiratoimintakeskus, joka on erittäin aktiivisesti käytössä: 
vuodessa käyttöpäiviä n. 270 ja kävijöitä n. 65 000 
henkilöä.

• Aluetta hallinnoi Helsingin Vinttikoirakerho ry, mutta joka 
vuosi useat kymmenet tuhannet helsinkiläiset 
koiraharrastajat ja koirista kiinnostuneet henkilöt 
osallistuvat tai tulevat seuraamaan alueella järjestettäviä
koiranäyttelyitä, tottelevaisuuskilpailuja, agilitykilpailuja, 
vinttikoirien juoksukilpailuja. Useat eri kennelyhdistykset 
järjestävät lisäksi jäsenilleen alueella tapaamisia 
(vuosikokouksia, kerhotapaamisia, koulutustilaisuuksia, 
kesä- ja talvipäiviä yms.).



Vinttikoirarata

• Alueelle on rakennettu kansainväliset mitat täyttävä
kallistetut kaarteet omaava ruohopintainen  vinttikoirarata, 
jolla on järjestetty mm. vinttikoirien ratajuoksun 
Maailmanmestaruuskilpailut 1994 sekä kansainvälisiä 
ratajuoksukilpailuja lähes vuosittain.

• Vuosittain (lähinnä kesäkaudella) alueella järjestetään 8 –
10 vinttikoirien juoksukilpailua, joista osa on kaksipäiväisiä.

• Tulevana kesänä 6.-7.6.2015 alueella ja kaupungilta 
vuokratulla viereisellä pellolla järjestetään FCI European 
Coursing Championships 2015, joka on vuosittain 
järjestettävä vinttikoirien Euroopanmestaruusmaasto-
juoksukilpailu – arvokilpailu, nyt toistakertaa Suomessa. 
Kisaan odotetaan 500 – 600  kilpailevaa vinttikoiraa 16 eri 
Euroopan maasta.



Muut koiraharrastusalueet

• Vinttikoiraradan keskellä oleva viheralue on 
vuosittain kolmen suuren kaksipäiväisen 
koiranäyttelyn käytössä, joihin osallistuu 
kuhunkin 3000 - 4000 koiraa ja 6000 - 8000 
ihmistä.

• Keskialueella ja vinttikoiraradan sivualueilla 
järjestetään vuosittain em. isojen tapahtumien 
lisäksi 25 – 30 koiranäyttelyä, tottelevaisuus-
kilpailua, agilitykilpailua yms, joiden 
yhteenlaskettu koiramäärä on n. 6000 ja 
henkilömäärä n. 20 000.



Muut koiraharrastusalueet - jatkoa

• Alueen ulkotiloissa järjestetään myös runsaasti 

koiriin liittyvää ns. epävirallista 

harrastustoimintaa kuten näyttelyharjoittelua, 

tottelevaisuuskoulutusta, Match Show –
tapahtumia, juoksutreenausta ymv. touko-
syyskuussa lähes joka arkipäivä.



Huoltorakennukset

• Huoltorakennuksissa (kerhotaloissa) 

järjestävät eri kennelyhdistykset kokouksia, 
kerhoiltoja, koulutustilaisuuksia ymv. lähinnä 

kesäkuukausien ulkopuolella. Näitä on lähes 

200 tilaisuutta vuosittain, ja niihin osallistuu 

4000 – 5000 henkilöä. Tiloja, joihin on 

mahdollista ottaa lemmikkieläimiä mukaan on 

hyvin rajoitetusti tarjolla.



Alueen merkitys koiraharrastukselle

• Vastaavaa toista koiratoimintakeskusta ei ole Helsingin kaupungin 
alueella eikä koko Suomessa.

• Helsingin kaupungilla EI OLE alueita koiraharrastukselle. Koira-
aitauksia kyllä on, mutta ne eivät sovellu koirien kanssa 
harrastamiseen. Koneen kenttä, Sirkuskenttä ymv. pienet alueet 
eivät ole riittäviä koiraharrastukselle. Agilityharrastajilla on 
käytettävissään yksi yksityinen Oy-muotoinen agilityhalli. Sipoon 
Koirametsä on oivallinen paikka koirien kanssa ulkoilemiseen, mutta 
senkin kohtalo on uhattuna. 

• Alue on mahdollistanut sen, että eri koiraurheilulajien harrastajat 
ovat yltäneet kansainvälisesti korkeisiin tuloksiin. 

• Suuret tapahtumat myös vaikuttavat merkittävästi helsinkiläisten 
yritysten liikevaihtoon. Koiriin liittyvä liiketoiminta on jatkuvasti 
kasvussa ja palveluja haetaan läheltä.



Yhteenveto

• Suomen Kennelliiton toimesta on lääkäri Heimo Langinvainion johdolla laadittu 
tutki us ”Koira o istajuus Suo essa”, joka pohjautuu THL:n Terveys 2000 –
tutkimuksen aineistoon.

• Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa referoidaan sekä Suomessa että 

ulkomailla tehtyä tutkimusta. Suomessa on tarkasteltu erityisesti koiran 
psykososiaalista merkitystä. Koiralla on oma roolinsa seurakoirana, ikääntyvien 

toimintakyvyn ylläpitäjänä, sosiaalisten suhteiden fasilitoijana ja terapiakoirana 

hoitotyössä. Myös koiran vaikutuksesta lasten ja nuorten sosiaaliseen kasvuun ja 

erityistarpeisten lasten emotionaaliseen kehitykseen on saatu näyttöä.

• Koiranomistajat myös harrastavat kevyttä liikuntaa enemmän kuin 

”koiratto at”.
• Koirankasvattajat tuottavat koiria myös hyötykoirakäyttöön viranomaisille ja 

henkilökohtaisiksi avustajiksi sekä kaverikoiriksi.

• Nuorisotyö

• Harrastus vauvasta vaariin, harrastus kaikille asemaan tai varallisuuteen 

katsomatta



Kaupungin suunnittelema 
vinttikoiraradan uusi sijaintipaikka

• Kaupungin suunnittelema uusi vinttikoiraradan ja 
koiratoimintakeskuksen sijaintipaikka ei ole kooltaan 
riittävä, eikä sille ole esim. osoitettu lainkaan 
pysäköintitiloja. Alueelta puuttuvat myös 
vinttikoirarata sekä huoltorakennukset. 

• Helsingin Vinttikoirakerho on panostanut alueeseen 
useiden vuosikymmenten aikana tuhansia 
talkootyötunteja sekä todella suuren rahapanoksen 
(vinttikoirarata, kaksi huoltorakennusta sekä alueen 
ylläpito), koska Helsingin kaupunki on yksiselitteisesti 
ilmoittanut, että vuokrasopimus tullaan aina 
uusimaan, kunhan alue on hyvin hoidettu ja 
monipuolisesti käytössä.



• Useiden kymmenien vuosien talkootyön ja 
huomattavan rahapanoksen arvostuksen vähättely ei 
ole oikeudenmukaista kaupungin päättäviltä elimiltä.

• Kaupungin hallitukselle toimitettiin joulukuussa 2012 
kirjelmä koskien suunnitelmaa Tuomarinkylän alueen 
muuttamisesta asumiskäyttöön. Kirjelmä oli asiaa 
vastaan ja sen olivat allekirjoittaneet Helsingin 
Vinttikoirakerho, Suomen Kennelliitto – Finska
Kennelklubben sekä Helsingin Seudun Kennelpiiri. 
Lisäksi kerättiin n 11 000 henkilön allekirjoittama 
adressi Tuomarinkylän vinttikoiraradan ja 
koiratoimintakeskuksen säilyttämisestä ennallaan.



Mitä tapahtuu Helsingin ja koko Suomen 

koiraharrastajille, jos vinttikoirakeskus joutuu 

muuttamaan

• Helsingissä ei voitaisi järjestää kansainvälisiä koiranäyttelyjä 
tai kaikkein rotujen näyttelyitä ulkona n 3 vuoteen

• Vaikeuttaisi kaikkien koirakeskuksen käyttäjien näyttely-, 
koe- ja harrastustoimintaa useamman vuoden ajaksi.

• Vinttikoiraharrastus keskeytyisi Helsingissä n 3 vuodeksi

• Helsingin Vinttikoirakerho ry:n harrastus- ja kilpailutoiminta 
keskeytyisi n 3 vuodeksi

• Voisi jopa johtaa pahimmillaan kokonaan 
vinttikoiraharrastamisen loppumiseen Helsingissä



Mitä tapahtuu Helsingin ja koko Suomen 

koiraharrastajille, jos vinttikoirakeskus joutuu 

lopettamaan toiminnan

• Toista vastaavanlaista aluetta ei ole 

- Helsingissä ei voitaisi järjestää enää kansainvälisiä tai 
kaikkien rotujen ulkonäyttelyitä

• Vinttikoiraharrastus loppuu kokonaan Helsingistä ja siirtyy 
muualle Suomeen. Määrällisesti pääkaupunkiseudulla on 
suurin määrä harrastajia.

• Vaikuttaisi negatiivisesti kaikkeen koiraharrastamiseen 
Helsingissä – harrastajat voivat muuttaa muualle 
harrastuspaikkojen perässä- taloudellinen vaikutus alueen 
palveluntarjoajille

• Helsingin kaupungin imago koirapalveluista ei ainakaan 
parane. Koirat ja omistajat eivät tarvitse vain koirapuistoja 
vaan lisäksi harrastuspaikkoja.



Visio

• ”Hyvää elä ää koira  ka ssa” oli Suo e  Ke elliito  5-
vuotsijuhlavuoden teemana 2014.

• Ns. ”hyötykoirie ” erkitys yhteisku alle o  yhä kasva aa  päi .
Tähä  ryh ää  kuuluvat . avustajakoirat, ”kaverikoirat” sekä 
viranomaisten palveluksessa olevat koirat. 

• Tuomarinkylän koiratoimintakeskuksen kaltainen alue tukee myös 
niin hyötykoirien kasvatusta kuin muunkinlaisen käyttötarkoituksen 
omaavien koirien kasvatusta. 

– Koiraharrastajat haluaisivat Helsingin keskittävän 
Tuomarinkylän alueelle koiraharrastusta sekä myös pitävän 
edelleen asukkaiden vapaassa käytössä Tuomarinkartanon 
alueen nykyisessä  laajuudessaan. Tampereen kaupungilla on 
esimerkiksi Koirapalveluohjelma.



Joitakin lukumääriä

• Helsingissä on arviolta 30 000 – 35 000 koiraa ja koiraveroa 
kaupunki kerää  lähes 500 000 € vuosittain. Koiraveroa 
kerää Suomessa enää vain kolme kuntaa. Mitä kaupunki 
antaa koiranomistajille?

• Helsingin Vinttikoirakerho ry:n (HVK) jäsenmäärä on n. 500.

• Yhdistys kuuluu jäsenenä Helsingin Seudun Kennelpiiri 
ry:hyn, jossa on 120 kennelyhdistystä jäsenenä. Näiden 
yhteinen jäsenmäärä on n. 24 000 henkilöä.

• HVK kuuluu jäsenenä myös Suomen Kennelliitto – Finska 
Kennelklubben ry:hyn, joka on kennelharrastuksen ja -
harrastajien kattojärjestö Suomessa. Kennelliitossa on n. 
150 000 henkilöjäsentä ja 1860 yhdistysjäsentä, joissa 
yhteensä n. 500 000 henkilöjäsentä.


