Koirien ulkoiluttamisesta kuntoradoilla todetaan seuraavasti:
Järjestyslaki sallii koirien ulkoiluttamisen kuntoradoilla, kun ne ovat kytkettynä: (§ 14,
kohta 2): Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on: 2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai
muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua.
Vantaan kaupungin vapaa-ajan lautakunta on kuitenkin lisäksi päättänyt, että koirien
ulkoiluttaminen ns. ympyräradoilla on kiellettyä: (12.5.2004 § 16) " Vantaan kaupunki
on rakentanut ja kunnossapitää eri kaupunginosissa valaistuja kuntoratoja, jotka ovat
ns. ympyräratoja ja jotka ovat kesällä tarkoitettu lähialueiden asukkaiden aktiiviseen
ulkoiluun ja juoksulenkkeilyyn sekä talvella hiihdon harrastamiseen. Jotta näiden kuntoratojen käyttö ko. toimintaan olisi turvallista eikä aiheuttaisi uhkaa tai vaaraa niiden
käyttäjille, kielletään asukkaita viemästä näille, erikseen kieltomerkein merkityille kuntoradoille koiria edes kytkettynä. "
Kuntaliitto on antanut yleiskirjeen koskien järjestyslakia ja mainitsee mm. seuraavaa:
”Kunta voi määrätä omistajana tai haltijana ja toiminnan järjestäjänä kieltoja, mutta ne
eivät ole sellaisia määräyksiä, joista järjestyslain mukaan voi seurata rangaistus. Määräykset voivat koskea esim. kapealla juoksuradalla koiria ja kiertosuuntaa." Eli Vantaalla on koirien ulkoilutus kielletty ns. ympyräkuntoradoilla, mutta kiellon noudattamatta jättämisestä ei seuraa rangaistusta.
Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt Helsingin liikuntalautakunnan vastaavasta päätöksestä tehtyä valitusta. KHO on antanut seuraavan päätöksen 13.12.2006/3426:
"Liikuntalautakunta oli kieltänyt kokonaan koirien viemisen eräille erikseen nimettäville
kaupungin rakentamille ja kunnossapitämille kuntoradoille. Kysymyksessä olivat niin
sanotut ympyräradat eikä kielto ulottunut klaikkiin kuntoratoihin. Kiellon tavoitteena oli
turvata ulkoilijoiden turvallisuus sekä ehkäistä ulkoilijoiden ja koirien kohtaamistilanteisiin mahdollisesti liittyvää vaaraa. Päätöksessä asetetut rajoitukset eivät ole epäsuhteessa asetettuihin tavoitteisiin nähden. Liikuntalautakunta ei ollut päätöstä tehdessään ylittänyt toimivaltaansa. Päätös ei ollut liikkumisvapauden vastainen eikä muutenkaan lain vastainen."
-Liikuntapalvelut on laittanut koiran ulkoilutuksen kieltävät kyltit ympyräkuntoratojen
varrelle. Hakunilassa 2,4 km:n lenkki, joka on talvisin koiralatuna, on sellainen reitti,
jota myös koiran ulkoiluttajat voivat käyttää.
Lisätietoja tarvittaessa antaa liikuntapaikkapäällikkö Jari Lärka, p. (09) 8392 4605, tai
kenttämestari Arto Partio, p. (09) 8392 6016 sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi.

