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Mitä agility on?

Agility on koirien esteratakilpailu, jossa ohjataan koiraa radan läpi mahdollisimman 
nopeas   ja virhee  ömäs  . Agilityn tarkoituksena on koiran toimintakyvyn ja älykkyyden 
kehi  äminen. Se on avoin kaikille koirille. Menestyminen vaa  i koiralta hyvää fyysistä 
kuntoa, yhteiskuntakelpoisuu  a, toimintakykyä sekä etenkin yhteistyötä ohjaajan 
kanssa. Koirat jaetaan kolmeen tasoluokkaan, joista ykkösluokka on aloi  eleville. 
Tasoluokat eroavat toisistaan radan pituuden, vaikeusasteen ja ihanneajan mukaan. 
Koirat jaetaan kaikissa tasoluokissa viiteen kokoluokkaan säkäkorkeuden perusteella.  

Agility on sekä koiran e  ä sen omistajan urheilulaji. Agility haastaa ohjaajan fyysisiin 
urheilusuorituksiin, ja koiran kunnosta huoleh  essaan hän saa myös arkiliikuntaa. 
Muita koirien kanssa harraste  avia urheilulajeja ovat esimerkiksi toko, rally-toko ja 
koiratanssi. 

Agility on lajina suhteellisen nuori, sillä sen juuret ovat 1970-luvun Englannissa. 
Laji saapui Suomeen 1980-luvulla. Suosio kasvoi räjähdysmäises  , kun lajin 
maailmanmestaruuskilpailut järjeste   in Helsingissä vuonna 2000. Tällä hetkellä agilitya 
harrastaa Suomessa yli 13 500 ihmistä. Lajia kehi  ää ja edistää Suomen Agilitylii  o SAGI, 
jonka muodostavat suomalaiset agility-yhdistykset. Laji pääsi vuonna 2010 Suomen 
Liikunta ja Urheilu (SLU) ry:n tukijäseneksi, eli se tunnuste   in viralliseksi urheilulajiksi. 
Vuonna 2016 Suomen Agilitylii  o ry hyväksy   in Opetus- ja kul  uuriministeriön 
toimesta valtakunnalliseksi liikuntajärjestöksi, joka on oikeute  u val  onapuun. Samana 
vuonna Suomen Olympiakomitea hyväksyi sen varsinaiseksi jäsenekseen. Suomi on 
kansainvälises   yksi lajin menestyneimmistä maista.  

Pääasiassa agilityä harrastetaan yhdistyksissä. Ne toimivat suurilta osin jäsenmaksuilla, 
mu  a voivat kerätä varoja myös järjestämällä kisoja, koulutuksia ja kursseja sekä 
myymällä ken  äaikaa jäsenistölle. Yhdistykset eivät voi tuo  aa voi  oa, joten rahat 
on käyte  ävä esimerkiksi treenimaksuihin,  lavuokriin, estekalustoon tai koulu  ajien 
koulutuksiin. Lisäksi ne voivat hankkia sponsoreita sekä hakea rahoitusta ja avustuksia 
esimerkiksi kaupungeilta tai järjestöiltä.

Agility on vauhdikas urheilulaji. Harjoitukset Kamu-Areenalla. Kuva: Teemu Ke  unen 2022.



Suunni  elu ja rakentaminen

Agility vaa  i tarvi  avan kentän ja esteet. Yksi estetyyppi ovat hyppyesteet: aita, okseri, 
muuri, rengas ja pituushyppy. Kontak  esteitä ovat puomi, keinu ja A-este. Muita esteitä 
ovat pussi, putki ja pujo  elu. Eri esteille on omat sääntönsä esimerkiksi sen suhteen, 
minkä verran niitä saa radalla olla ja missä tasoluokissa niitä saa käy  ää. Ratatyyppejä 
ovat agilityrata ja hyppyrata. Erona näille on se, e  ei hyppyradalla ole kontak  esteitä. 
Kilpailussa radalla esteitä voi olla 15-22 ja radan pituus on 100-220 metriä.  

Erilaisia agilityesteitä. Kuva: Teemu Ke  unen 2022.

Lajin harrastaminen ympärivuo  ses   edelly  ää sisä  loja. Viralliset 
agilitykisat vaa  vat 800 m2 kokoisen alueen, jonka mitoiksi suositellaan 
20 m x 40 m. Uudet rakenne  avat hallit ovat kooltaan vähintään 1000 m2, 
jo  a niihin mahtuu kisaken  ä sekä  laa myös kisavuoroaan odo  aville. 
Harjoituksia varten rii  ää 400 m2 kokoinen alue, joten isossa hallissa 
voi olla monta harjoitusken  ää.  Lajille suotuisa harrastamislämpö  la 
on noin 10-15 aste  a, joten uudet hallit tehdään puolilämpimiksi. 
Pohjan on oltava sellaista materiaalia, e  ä kovassakin vauhdissa koirien 
tassut kestävät sen. Sisähalleissa suositaan keinonurmea ja ulkoken  llä 
yleisimmin kivituhkaa.  

Agilityseurat ovat vuosien varrella vuokranneet talvikäy  öön 
ulkopuolisilta erilaisia  loja, kuten teollisuushalleja. Yleisiä ovat olleet 
myös esimerkiksi kasvihuoneet ja muut  lat, joilla ei talviaikana ole 
muuta käy  öä. Vuokrahallien lisäksi kesäkaudella seuroilla on tavallises   
käytössä ulkoken  ä. Vuokra  lat mahdollistavat ympärivuo  sen 
harjoi  elun riippuma  a seuran jäsenmäärästä. Tiloja vuokrataan 
kaupungeilta ja kunnilta, yrityksiltä, yksityishenkilöiltä tai esimerkiksi 
muilta agilityseuroilta. Vuokrahalli sopii seuroille, joiden tavoi  eena 
on jäsenten osaamisen edistäminen, ja jotka järjestävät talvikaudella 
kilpailuja harvakseltaan. Se ei vaadi omistushallin veroista investoin  a, 
mu  a haasteita voi aiheu  aa sopivien  lojen löytyminen ja  lojen 
räätälöiminen yksinomaises   agilityä varten. 

Seurojen omat halli  lat ovat yleistyneet viime vuosina harrastajamäärien 
kasvaessa. Ne voivat olla varta vasten lajia varten rakenne  uja tai ne 
voivat olla vanhoja tyhjiä  loja, kuten teollisuushalleja, jotka muokataan 
agilitykäy  öön. Hallit ovat tavallises   useiden vuosien suunni  elun ja 

Agilityhallin keinonurmipohjaa. Kuva: 
Teemu Ke  unen 2022.



Kaavaprosessi ja -merkinnät

Agilitytoiminta soveltuu sijoite  avaksi asemakaavassa urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alueelle (VU). Agilityhalli voi sijaita myös esimerkiksi urheilutoimintaa palvelevien 
rakennusten kor  elialueella (YU) tai toimi  larakennusten kor  elialueella (KTY). 
Hallin rakennusoikeudessa tulee huomioida myös mahdollinen tarve esimerkiksi 
toimisto  loille. Jos kyseessä on teollisuusalueella sijaitseva, agilityhalliksi muute  u 
vanha teollisuusrakennus, ovat sopivia asemakaavamerkintöjä myös teollisuusalueiden 
merkinnät (T, TT, TV, TY). 

varainkeruun tulos. Tukena voi toimia pankin lainarahoitus. Seurat voivat saada hallien 
investointeihin ja perusparannuksiin myös tukirahoitusta. Seurojen omat agilityhallit 
antavat mahdollisuuden harrastusajan maksimoinnille ympärivuo  ses  . Ne ovat 
vuokrahalleihin nähden pysyvämpiä koiraurheilukeskuksia ja toiminta keski  yy niiden 
ympäristöön. Hallin omistajana voi liiketoiminnallisista syistä toimia myös halliyh  ö, 
jonka ainoana osakkaana agilityseura tavallises   on. Suomessa toimii agilityseurojen 
lisäksi agilitykoulutusta tarjoavia yrityksiä, joilla on omia  loja. 

Hallien suunni  elussa on muun muassa huomioitava rii  ävä autopaikoitus, sillä iso 
osa harrastajista ja kilpailuihin osallistujista saapuu omalla autolla. Syitä tähän voivat 
olla esimerkiksi pitkät harrastusmatkat, harjoituspaikkojen heikko saavute  avuus 
julkisella liikenteellä sekä koiran tai useamman koiran ja harrastusvälineiden kuljetus ja 
säily  äminen harjoituspaikoilla.

Hiekkapohjainen ulkoken  ä. Kuva: Teemu Ke  unen 2022.



Toteutuneita hankkeita

Esimerkki agilitya varten rakennetusta hallista on Oulun Hiiroseen syksyllä 2014 ava  u 
halli, joka syyskuusta 2019 on nykyisen pääsponsorinsa mukaises   toiminut nimellä 
Kamu-Areena. Areenaa ylläpitää Oulun Koiraurheilukeskus Oy, jonka omistaa Oulun 
Koirakerho ry. Halli toteute   in omarahoi  eises   ja sen kokonaishinta oli reilut 500 000 
euroa, mihin 122 000 euroa myönsi Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Kyseessä on 
Oulun suurin harjoitus- ja kilpailuhalli koirille. Se tarjoaa erinomaiset talviharjoi  elu  lat 
seudun koiraurheilijoille sekä ainutlaatuiset kilpailuolosuhteet koko Pohjois-Suomen 
tasolla. Hallin pinta-ala on 1 800 neliömetriä. Siinä on kolme ken  ää, jotka ovat kooltaan 
n. 20 m x 30 m. Hallin pohja uusi   in syyskuussa 2017 ja jäsenillä oli mahdollisuus 
vaiku  aa uuteen pohjaratkaisuun. Halliin asenne   in kumirouhetäy  einen keinonurmi.  
Halli on puolilämmin ympäri vuoden. Oulun Koirakerholla on tahto  la laajentaa hallia ja 
rakentaa sinne sosiaali  lat. Hallin yhteydessä on myös kolme ulkoken  ää: agilityken  ä, 
jonka pohja on kivituhkaa, hiekkapohjainen TOKO-ken  ä sekä nurmipohjainen PK-
ken  ä.

Kamu-Areena. Kuva: Teemu Ke  unen 2022.

Esimerkki koiraurheilukäy  öön muutetusta, aiemmin toisessa käy  ötarkoituksessa 
toimineesta rakennuksesta, on puolestaan Oulun Seudun Kennel- ja Agilityseura KAS 
ry:n vuokraama Limingantullin halli, joka on vanhalla teollisuusalueella sijaitseva en  nen 
varasto  la. Halli on puolilämmin ja siinä on kumirouhetäy  einen keinonurmipohja. 
Hallissa on kilpailustandardit täy  ävä täysi estesarja. Hallissa on harjoitusken  ä, joka 
on kooltaan 551 m2. Kentän mitat ovat 29,5 m x 19,5 m. Hallissa on myös pienempi 
täy  eetön nurmi  la, jota ei vuokrata erikseen. Se on kooltaan 77 m2 (14 m x 5,5 m). 
Tiloissa on myös WC, kei   önurkkaus sekä koirien häkkejä varten erillinen odotus  la.
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