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Tuomarinkylän Ratsastuskeskuksen 
toiminta ja tavoitteet 



 Ratsastusurheilun kysyntä kasvaa voimakkaasti Helsingissä, harrastuspaikoista on jatkuvasti 
pulaa.  

 Ratsastuskeskuksen, talliympäristöjen ja hevosten tarpeet oli huomioitu Helsingin 
yhteiskuntasuunnittelussa ja ratsastuspaikkoja saatu lisää. Asemakaavamuutoksella 2013 oli 
osoitettu, että alue sopii erityisen hyvin ratsastusurheiluun sekä kaupunkilaisten yleiseen 
ulkoilu- ja virkistyskäyttöön, jotta se säilyy avarana, vehreänä ja kulttuurihistoriallisesti ja 
maisemallisesti ainutlaatuisena ja arvokkaana ympäristönä myös tuleville polville. 
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Ratsastuksen näkymät 
Tuomarinkylässä - 10/2014 saakka.. 

 

 Ratsastus toimii kaupunkilaistuvan ihmisen 
linkkinä luontoon, kannustaa liikkumaan 
terveyden kannalta riittävästi, kasvattaa 
rohkeita ja vastuuntuntoisia kansalaisia sekä 
ehkäisee syrjäytymistä.  

 Ratsastus on eräs suurimpia naisten ja 
tyttöjen urheilulajeja ja yksi suosituimpia 
lajeja lasten ja nuorten joukossa. 

 

 ...Yleiskaavaluonnoksen 
toteutuessa ratsastuskeskuksen 
kehittäminen on vaakalaudalla 



Tuomarinkylän Ratsastuskeskus 

 Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy 

 Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy 

 Tuomarinkylän Talli Oy 

 Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy 

 Tuomarinkylän Maneesi Oy 

 Tuomarinkylän Ratsastajat Ry 

 Helsingin Wiisikot Ry 

 Koko alue 110 hehtaaria (ml. Koirakeskus) 

Maanomistaja: 

Helsinki 
 

  

  

 

Vuokranantaja: 

Liikuntavirasto  



Pääkaupunkiseudun suurin 
ratsastuskeskus 
 152 hevosta (jatkossa 168 hevosta) 

 35 000 ratsastuskoulutuntia/v 

 70% junioreita, 90% tyttöjä & naisia 

 Pitkät perinteet, yhtiöt perustettu v. 1970 – 1983 
 

 

 

 
 



Tapahtumat ja kilpailut 

 Valmennukset, halli- ja ulkokauden kilpailut ja  
Hevosfestarit/Hevosvoimaa –perhetapahtumat 

 

 Usein toistuvina tapahtumina liikenne- ja paikoitusjärjestelyjen 
yksinkertaisuus ja turvallisuus korostuvat. Ts. niiden tulee olla ”jo 
paikalla” ja turvallisia. Yleisö ja hevosliikenne pidettävä erillään! 

 Tarvitaan suuret alueet: erilliset paikoitusalueet olevalle 
kuljetuskalustolle, vierailevien ratsukoiden kuljetusautoille, katsojien 
henkilöautoille  
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Arki 

 Hevonen on pakoeläin 

 ”Asutus, liikenne, vinttikoirat ja ratsukot samassa tilassa” -yhdistelmä 
voi olla hengenvaarallinen kaikille osapuolille 
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Suojeltu Tuomarinkylä 

  Kartanoalue valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö  

 Kulttuurihistorialliset arvot on tasapainotettava muiden 
tavoitteiden kanssa 

 Suojelumääräykset & rakennussuojelulait: hevosmäärä 
rajoitettu, rakentaminen säädeltyä 
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2013 kaavoituksen lähtökohtia 
 Yleiskaava, maakuntakaava (RKY-alue), 

suojelumääräykset, rakennussuojelulaki, rakennusjärjestys 

 Rakennetun kulttuuriympäristön, maiseman ja 
luonnonarvojen vaaliminen 

 Elinkeinoelämän toimintaedellytykset 

 Ympäristöhaittojen vähentäminen 

 Virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyys 

 Paine lisätä ratsastusharrastusmahdollisuuksia  

 Maankäyttö- ja rakennuslain yhdenvertaisuusperiaate 

 

  Huolellisen yli 4 v. työn tuloksena syntyi Tuomarin-
kylän säilyttämistä kokonaisuutena kaupunkilaisille 
avoimena virkistys- ja liikuntapaikkana huomioiva 
asemakaava  

  Josta erotettiin pellot 

 
8 



 

Suunnitellut uudistukset 

• Parannetaan merkittävästi helsinkiläisten hevosten olosuhteita ja 
ratsastajien harrastusmahdollisuuksia 

• Tuetaan kilpailutoiminnan kehittämistä Etelä-Suomessa 

– alue/kansallisen/kansainvälisten kilpailujen järjestäminen myös 

hallikautena  

– puitteet arvokilpailujen järjestämiseen sekä ulko- että hallikautena 

• Tarjotaan kaikille helsinkiläisille ja Etelä-Suomen alueen 

ratsastusseuroille laadukkaat ja toimivat puitteet toiminnalle 

– kilpailukentille kysyntää sekä kesällä että talvella, Laakson 

ratsastusstadion varattu lähes jokaisena viikonloppuna 

• Puitteet Suomen Ratsastajainliiton (SRL) kansalliselle ja 
kansainväliselle valmennustoiminnalle pääkaupunkiseudulla 

• Laajennetut paikoitusalueet tukevat myös vinttikoirakeskuksen 
toimintaa ja kilpailujen turvallisuutta  

     Oikein toteutettuna parantavat merkittävästi turvallisuutta! 

Asemakaavalla 2013 saavutettiin 
keskeisiä uudistuksia ja parannuksia 



Konkreettiset hankkeet: 
Toteutettu/aloitettu: 
• Tallien laajennukset ja modernisointi: EU-kokoiset karsinat ja lisäksi 

yht.34 lisähevospaikkaa sekä tallityöntekijöiden asuintiloja tallien 
yhteyteen. Maneesien perusparannukset: pohjien uusiminen ja 
tukirakenteiden vahvistaminen. Ison kilpakentän peruskorjaus. 

 
Vaihe 2: 
• Uusi tasokas L-muotoinen kahden ratsastusuran maneesi, joka on 

mitoitettu kansallisten halliarvokilpailujen ja kansainvälisten kilpailujen 
järjestämiseen. 

• Alueelta nyt puuttuvien kahvila- ja sosiaalitilojen toteuttaminen uuden 
maneesin yhteyteen, palvelemaan myös alueen ulkoiljoita ja 
virkistyskäyttäjiä 

• Liikenneturvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyin ja ohjaamalla 
autoliikenne pois keskeisiltä hevosten kulkureiteiltä. 

• Ratsastusreittien lisääminen ja kaavoitettujen reittien rakentaminen sekä 
mahdollisen kulkuyhteyden avaaminen Tuusulan moottoritien yli/ali 
Haltialaan. 

• Lannan biokäyttömahdollisuus 
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Miljoonien investoinnit on jo tehty... 
....jatko on epävarmaa 

http://www.arikimmo.net/kilpatalli/
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Tuomarinkylän kulttuurimaisema on säilytettävä! 

Flyinge Equestrian Center, 
Ruotsi 

Tuomarinkylä, Helsinki, Suomi 


