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Miten asukkaat voivat itse vaikuttaa - Esimerkkinä 
Pro Tuomarinkylä -liike
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Pro Tuomarinkylän synnytti 
yleiskaavaluonnos

Pro Tuomarinkylä on yhteistyö- ja kaavavaikuttamisryhmä, 
jonka mielestä Tuomarinkylän  valtakunnallisesti merkittävä 
kartanoalue sitä ympäröivine peltoineen tulee säilyttää 
monipuolisessa harrastus-, virkistys- ja ulkoilukäytössä.

Pro Tuomarinkylä kannattaa asuntorakentamisen rajoittamista 
mahdollisesti bulevardisoitavan Tuusulanväylän varteen ja 
suunnitellun pikaraitiotien linjaamista tätä kautta.

Pro Tuomarinkylä pitää yllä sivustoa (www.tuomarinkyla.com), 
joka kokoaa alueen maankäyttöä koskevaa suunnittelua, 
keskustelua ja päätöksentekoa. Keskeisenä tavoitteena on 
aktivoida helsinkiläisiä osallistumaan. 
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Tuomarinkylän kartanoalue elää        
sopusoinnussa

Kulttuuri
•Kartano sitä ympäröivine 
peltoineen on 
valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö

•Päärakennus on 
valmistunut 1790 ja piha-
rakennukset ovat samalta 
ajalta

Luonto
•Alue on osa Vantaanjoki-
laakson valtakunnallisesti  
arvokasta maisema-aluetta

•Alueen luonto- ja virkistys-
arvot ovat merkittävät

•Alue on tärkeä osa 
Helsinkipuistoa ja siitä on 
suunniteltu puiston yleisen 
virkistyksen keskusta

Ratsastuskeskus
•Hevosia yli 150, aktiivisia 
ratsastajia n. 1500, 
ratsastustunteja n. 80 000 
vuodessa

•Erityisesti naisten ja 
tyttöjen liikuntalaji; joka 
viides 10-18-vuotias tyttö 
harrastaa ratsastusta

•Neljänneksi nopeimmin 
kasvava liikuntaharrastus

•Keskuksessa on 
nykyaikaiset tallit, kaksi 
maneesia, neljä valaistua 
ratsastuskenttää ja yli 4 km 
maastoratsastusreittejä 

Koirakeskus
•Keskuksella on yli 270 käyttöpäivää ja yli 65 000 
kävijää vuodessa: ratakilpailuja, koiranäyttelyitä, 
koirien tottelevaisuus- ja suojelukokeita jne.

•Koiraharrastus on yksi                                    
Suomen suurimmista                           
harrastusmuodoista
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Kaikki ei mahdu Tuomarinkylään eikä 
edes Haltialaan

Yleiskaavaluonnos kohtelee 

kaltoin erityisesti Helsinki-
puistoa, jonka pohjoispää on 
esitetty viereisessä puiston 
yleissuunnitelman kartassa 
(Kartan lähde: Ksv:n 
julkaisuja 2012:2):

•Nykyisistä metsistä jäisivät 

rakentamisen alle mm. 
Siliuksenmäki ja Närepuisto.

•Kolmannes Tuomarinkylän 

kartanon alueesta, Näsinojan 
vierustaa, Pukinmäen ranta-
puiston pohjoispää jne. 

otettaisiin rakennusmaaksi.

Lisäksi koirakeskuksen siirto 

Uusipellolta muualle 

aiheuttaisi merkittävän 
häiriön Tapaninvainioon, 
Torpparinmäkeen ja 

Tammistoon.

.
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Ellemme toimi nyt, kohta on    
myöhäistä

Yleiskaavaluonnos 

hävittäisi kolmasosan 
Helsingin metsistä ja 

kaikkiaan 22 % viher-
alueista. 

Monet rakennettavaksi 

esitetyt metsäalueet 
ovat arvokkaimmasta 

päästä.

Kaupungin kehittäminen 
tulee tapahtua luontoa 
kunnioittaen eli jo 

rakennettujen alueiden 
rakentamista tehostaen, 

ei levittäytyen läheisille 
virkistysalueille.

Lähde:      

www.helsinginmetsat.fi

nykyinen rakennettu alue

yleiskaavan viheralue

nykyinen viheralue
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Mitä sinä voit tehdä

 Voit allekirjoittaa Pro Tuomarinkylän adressin (www.tuomarinkyla.com).

 Voit yhtyä Tapaninvainion ja Pukinmäen tähän mennessä yhteensä 22 
taloyhtiön ja omakotiasujan allekirjoittamaan mielipiteeseen (valmis kirjepohja 

ohjeineen em. sivuilla yleiskaavapalkin alla).

 Voit kirjoittaa oman mielipiteen ja lähettää sen helsinki.kirjaamo@hel.fi               

-osoitteella tai viedä tahi postittaa kaupungintalon kirjaamoon.

 Voit osallistua Pro Tuomarinkylän sivuilla tai FB-ryhmässä keskusteluun ja 

kertoa siellä, millaisen Helsingin ja elinympäristön sinä haluat.

 Voit soittaa tai kirjoittaa omalle kaupunginvaltuutetullesi. 

 Voit kirjoittaa mielipidekirjoituksen esim. hesariin tai muuhun valtamediaan.

 Voit aktivoida muitakin tekemään töitä elinympäristönsä puolesta.

 Voit liittyä kaupunginosayhdistyksesi jäseneksi ja kasvattaa sen mahdolli-

suuksia tehdä töitä puolestasi hyvän elinympäristön säilyttämiseksi.
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Lisätietoja:                                     
www.tuomarinkyla.com 

www.facebook.com PRO Tuomarinkylä

Kiitos mielenkiinnosta!


