
Väitteitä ja vastaväitteitä Tuomarinkylästä  
Pro Tuomarinkylä 24.10.2016 

Helsingin  yleiskaavaehdotuksessa on osoitettu rakentamista Tuomarinkylän kartanoalueelle 
(Uusipelto, Riihipelto, Vinttikoirakeskus, Siliuksenmäki) yhteensä 27 pikseliä A 2:n tehokkuudella. 
Asukkaiksi muutettuna tämä tarkoittaa 3775-7533 ihmistä (pinta-alasta otettu huomioon 60 %, 
kerrosalaa henkilöä kohti 43 k-m2). 

Miten yleiskaavaehdotus vaikuttaa Tuomarinkylään? Tässä on vuorovaikutusraportista IV, 7.6.2016, 
poimittuina ksv:n vastineessaan esittämät keskeiset väitteet ja kommentteja näihin väitteisiin.  

Väite 1. Vinttikoirakeskus voi ensi vaiheessa pitkälle toimia nykyisellä paikallaan. Pitemmällä 
aikajänteellä koirakeskus voi siirtyä pohjoisemmaksi ja jatkaa toimintaansa tulevaisuudessa. 

Kommentteja: 

 Kaava-asiakirjoissa (yleiskaavan keskeiset muutosalueet, selvityksiä YOS 2015, s. 32) esitetty 
kolmivaiheinen idealuonnos pelkästä koirakeskuksen ratajuoksukentästä ensin asutuksen 
puristuksessa ja myöhemmin aivan hevosten laidunalueen vieressä on toteuttamiskelvoton. 
Esitetyt paikat ovat aivan liian ahtaita nykyisiin jopa yli 3000 koiraa ja useita tuhansia kävijöitä 
viikonlopun aikana vetäviin kisoihin ja näyttelyihin (rakennukset, pysäköinti, rata- ja 
maastojuoksualueet, matkailuautoissa ja teltoissa yöpyminen kisojen ja näyttelyjen aikana).  

 Näiden isojen kisojen ja näyttelyjen poisjäänti romuttaisi koirakeskuksen talouden, siis vaikka 
kaupunki ottaisi vastattavakseen siirron miljoonaluokkaa olevat kustannukset – josta siitäkään 
ei ole saatavissa mitään takeita. 

 Lisäksi koirakeskus olisi häiriöksi ja tukkisi liikennettä, mikä olisi omiaan aiheuttamaan jatkuvaa 
eripuraa eläinharrastajien ja muiden ihmisten välille.  

 Yleiskaavan hyväksyminen ehdotetussa muodossa merkitsisi koirakeskuksen toiminnan 
loppumista. Investoiminen talkootyönä rakennetun ja ylläpidetyn keskuksen ylläpitoon ei olisi 
enää mielekästä. Näin yli 60 000 käyttäjää noin 270 päivänä vuodessa jäisivät ”kodittomiksi” 
vastoin Helsingin kaupunginvaltuuston 12.12.2012 tekemää päätöstä turvata koirakeskuksen 
toiminta. 

 Samalla koiraharrastajat saatettaisiin eriarvoiseen asemaan muihin pk-seudun harrastajiin 
nähden. Harrastamisella tuetaan koirien hyvinvointia ja monelle ihmiselle koira on tärkeä osa 
elämäntapaa ja sosiaalista kanssakäymistä. Pelkästään pk-seudulla on kymmeniä tuhansia 
koiraharrastajia. Tuomarinkylän veroista koiraharrastamisen keskusta ei ole koko Etelä-
Suomessa. 

Väite 2. Yleiskaava ei estä Tuomarinkylän kartanon ratsastuskeskuksen kehittymistä eikä uuden 
maneesirakennuksen rakentamista. 

Kommentteja: 

 Tuomarinkylässä toimii tällä hetkellä kaikkiaan neljä talliyritystä: kaksi ratsastuskoulua ja kaksi 
yksityistallia, jotka tarjoavat täysihoitopalveluja hevosenomistajille. Lisäksi näille kaikille 
yrityksille tarjoaa maneesipalveluja Tuomarinkylän Maneesi Oy. Alueella on tällä hetkellä yli 
150 hevosta ja asemakaava mahdollistaa hevosten lukumäärän nostamisen 173:een. 
Kyseessä on siis Suomen suurimpiin lukeutuva ratsastuskeskus, johon kaupunki on aiemmin 
nimenomaan halunnut keskittää ratsastustoimintoja ja jonka toiminta koirakeskuksen tavoin piti 
olla turvattu (kaupunginvaltuuston päätös 12.12.2012). 

 Yleiskaavaehdotus estää ratsastuskeskuksen kehittymisen asemakaavan mukaisesti 
kansainvälisen kilpailutason hevosurheilukeskukseksi. Tästä syystä liikuntalautakunta on 
4.2.2016 todennut, että ”Kartanoa ympäröivälle RKY-alueelle on luontevampi tutkia 
hevosurheilukeskuksen kasvattamista kuin asuntorakentamista. Kansainvälisen kilpailutason 
hevosurheilukeskus vaatii lisää jaloitteluaitauksia, harjoittelukenttiä, laidunalueita, 
ratsastusreittejä, pysäköinti- ja huoltoalueita”.  



 Yleiskaavan toteutuminen ehdotetussa muodossa supistaa ratsastuskeskuksen nykyistäkin 
toiminta-aluetta merkittävästi. Mm. hevosten hyvinvoinnille erittäin keskeiset 
maastoratsastusreitit kutistuvat noin kolmasosaan nykyisestä, vaikka kasvava hevosmäärä 
edellyttää päinvastoin reittien lisäämistä. Vuoteen 2050 ulottuva yleiskaava ei myöskään ota 
lainkaan huomioon todennäköisesti tiukentuvaa eläinsuojelulainsäädäntöä ja siihen kytkeytyviä 
lisätilan tarpeita. 

 Yleiskaavaehdotuksen hyväksyminen estää asemakaavaan varatun kansainväliset mitat 
täyttävän kisamaneesin rakentamisen, sillä kisapysäköintiin suunnitellut nurmivahvistetut pellot 
on osoitettu asuntorakentamiseen. Tämä heijastuu myös talliyritysten talouteen. Tallit on 
asemakaavasta ja toiminnan turvaamisesta tehtyyn päätökseen luottaen laajennettu v. 2013-
2014 uuden eläinsuojelulain mukaisiksi siitä lähtökohdasta, että kisamaneesin voi rakentaa. 
Investoinnit olivat talliyritysten kokoon nähden isoja, yhteensä n. 3,5 miljoonaa. 

 Yleiskaavaehdotuksen toteutuminen ei siten ainoastaan estä ratsastuskeskuksen kehittymistä 
vaan uhkaa näivettää keskuksen nykyisenkin toiminnan. Tiivis asuinalue ratsutallien kyljessä 
tietää jatkuvaa vastakkainasettelua alueen uusien asukkaiden ja ratsukoiden välille. Ennen 
pitkää on edessä toiminnan hiipuminen, so. täysin päinvastainen asiantila, mikä on voimassa 
olevan asemakaavan tavoitteena. Samalla ratsastuksen harrastus- ja harjoittelumahdollisuudet 
Helsingissä heikentyvät huomattavasti, mikä saattaa ratsastuksen harrastajat ja kilparatsastajat 
täysin eriarvoiseen asemaan suhteessa esimerkiksi jääkiekkoon. Ratsastus on jo 
harrastajamääriltään jääkiekkoon verrattava, edelleen kasvava tyttö- ja naisvaltainen 
olympialaji. 

Väite 3. Hyvien liikenneyhteyksien tuntumaan sijoittuvien, hyvin rakennettavaksi soveltuvien 
alueiden varaamista maantasoisiksi tilapäispysäköintialueiksi ei voi pitää mielekkäänä, vaan 
jatkosuunnittelussa tulee löytää tiivistyvän kaupungin tarpeisiin paremmin soveltuva ratkaisu. 

Kommentteja: 

 Kyseiset alueet, Uusipelto ja Riihipelto, ovat osa Tuomarinkylän kartanon valtakunnallisesti 
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä ja valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua 
maisema-aluetta. Pelloilla on merkittävä kulttuuri-, luonto- ja maisema-arvo sekä virkistys- ja 
harrastuskäyttö.  

 Kyse on kisa-aikaisesta lyhytkestoisesta pysäköinnistä näille nurmivahvistetuille pelloille, ei 
mistään pysäköintialueesta. Muun ajan pellot ovat osa avointa kulttuurimaisemaa sekä 
vilkkaassa virkistys- ja harrastuskäytössä. 

 Jos kisapysäköintiin ja kisa-aikaisen liikenteen järjestämiseen olisi löydettävissä jokin muu kuin 
huolellisen asemakaavatyön yhteydessä etsitty ja valittu ratkaisu (nurmivahvistetut peltoalat), se 
olisi tullut esiin yleiskaavan tähänastisessa valmistelussa.  
 

Väite 4. Kulttuuriympäristön keskeisimmät arvot kartanonmäen ja Vantaanjokilaakson avoimeen 
maisemaan liittyen voidaan säilyttää. Ratkaisu edellyttää rakentamisen, harrastustoimintojen, 
pysäköinnin ja kulttuuriympäristöarvojen yhteensovittamista tarkemmassa suunnittelussa. 

Kommentteja: 

 Museovirasto on todennut kaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa 11.2.2016, että 
osoitettaessa alueelle muuttuvaa maankäyttöä on pidettävä huolta siitä, ettei 
kulttuuriympäristön arvoja ja virkistystoiminnan edellytyksiä heikennetä. 

 Kaupunginmuseon johtokunta on lausunnossaan 26.1.2016 todennut, että Tuomarinkartanon 
rakennusperinnön ja maisema-alueen keskeisten arvojen säilyminen on edelleen uhattuna ja 
edellyttänyt mitoituksen uudelleen arviointia. 

 Helsingin ympäristölautakunta on lausunnossaan 2.2.2016 todennut, että ”Tuomarinkylän 
kartanoa ympäröivälle RKY-alueelle ja Siliuksenmäkeen ehdotettu tehokas asuntorakentaminen 
ja raideliikenne eivät ole sopusoinnussa ja yhteensovitettavissa alueen valtakunnallisestikin 
merkittävien kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen kanssa. Ehdotus ei turvaa ratsastus- ja 
koiratoiminnan jatkumista kuten kaupunginvaltuusto on 12.12.2012 edellyttänyt. Myös alueen 
virkistyskäyttö heikkenisi”. 



 Helsingin kartanoympäristöistä väitellyt maisema-arkkitehti, TkT Ranja Hautamäki on  
väitöskirjassaan todennut, että kartanonmäen maisemallinen merkitys ja asema maamerkkinä 
perustuvat olennaisesti sitä ympäröivään avoimeen tilaan, joka menetettäisiin rakentamisen 
myötä (Ranja Hautamäki, Kartanot kaupungissa, s. 226). 

 Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n teettämän Järjestöjen vuorovaikutusraportin 
systemaattisista muistutusaiheiden luokituksista käy ilmi, että monet muistutuksen tehneistä 
asukkaista ja muista kaavoituksen osallisista ovat huolissaan Tuomarinkylän kulttuuriarvojen 
säilymisestä. Raportti on tehty noudattaen ympäristöministeriön ohjetta palautteen 
järjestelmällisestä käsittelystä (Ympäristöministeriön ohje 1/2007, Osallistuminen yleis- ja 
asemakaavoituksessa, s. 49-51). Tuomarinkylä on sekä viheralueita koskevissa muistutuksissa 
että kulttuurihistoriallisia ja harrastusalueita koskevissa muistutuksissa tilastojen kärjessä.   

 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännöstä käy ilmi periaate, jonka mukaan ristiriitaisten 
tavoitteiden yhteensovittamista ei voi jättää pelkästään tai suurimmilta osiltaan 
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tehtäväksi. 

Väite 5. Ratsastusreitistön säilyttämistä on tarkasteltu alueelle yleiskaavan tueksi laaditussa 
maankäyttötarkastelussa. Reitistö on mahdollista säilyttää alueelle sijoittuvasta rakentamisesta 
huolimatta vaihtelevana ja monipuolisena. Turvallisuusnäkökulma mm. ratsastusreitistöjen 
osalta selvitetään tarkemmassa suunnittelussa. 

Kommentteja: 

 Olemme suullisesti apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen läsnä ollessa ja sen jälkeen 
kirjallisesti pyytäneet saada nähtäväksemme tämän maankäyttötarkastelun. Sitä ei ole meille 
näytetty eikä toimitettu. Näin ollen siitä on mahdotonta lausua muuta kuin, että tällaiseen 
tarkasteluun vetoaminen muistutuksiin annetussa vastineessa on hallinnollisesti ja 
oikeudellisesti kestämätöntä. 

 Kuten väitteen 2 osalta on todettu, nykyinenkin ratsastusreitistö kutistuisi yleiskaavaehdotuksen 
toteutuessa noin kolmasosaan ja olisi siten täysin riittämätön. Myös reitistön laadullinen muutos 
olisi suuri. Ratsukot menettäisivät mm. ainoan metsälenkin, joka erityisesti kesäkuumalla on 
tärkeä.   

 Suomen Ratsastajainliitto ry on kaavoittajan edustajia tavattaessa ja yleiskaavaehdotuksesta 
toimittamassaan muistutuksessa monien muiden muistutuksen tekijöitten tavoin kantanut huolta 
asianmukaisista maastoratsastusreiteistä ja reittien turvallisuudesta. Tiivis asuinalue ratsutallien 
kyljessä tietää vaaratilanteita asukkaille, hevosharrastajille ja muille liikkujille. Vakavat 
onnettomuudet tulisivat olemaan vain ajan kysymys.  

Väite 6. Harrastajajärjestöjen kanssa on järjestetty tapaaminen yhteistyöstä 
yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä siten, että sekä uusi yleiskaavan mukainen 
rakentaminen että harrastustoimintojen kehittäminen voidaan sovittaa mahdollisimman hyvin 
yhteen. 

Kommentteja: 

 Tässä viitataan Pro Tuomarinkylän edustajien vierailuun kaupunkisuunnitteluvirastossa 
7.8.2015. Vierailusta on kokousmuistio, joka on tarkistettu ksv:ssä kokouksen kulun mukaiseksi. 
Muistiosta käy selvästi ilmi, että Pro Tuomarinkylä jätettiin yksin huolineen (koirakeskuksen 
tulevaisuus, kisamaneesin edellyttämän kisapysäköinnin järjestäminen, huolella suunniteltujen 
ratsastusreittien jääminen asuntojen ja pikaraitioteitten alle, turvallisuuden varmistaminen). 
Aivan samoin kävi kaavoittajan edustajien vieraillessaTuomarinkylässä 18.11.2015. Näiden 
tapaamisten kohdalla ei voi puhua yhteistyöstä.  

 Jos ksv:n vastine tarkoittaa jotakin myöhemmin tehtävää yhteistyötä yleiskaavaehdotuksen 
tultua hyväksytyksi ja lainvoimaiseksi, tämä torjutaan, sillä ehdotuksen perusratkaisut eivät 
mahdollista hyvää lopputulosta. Yleiskaavaehdotusta on muutettava joko 
kaupunginvaltuustossa tai kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä tehdyn valituksen 
johdosta. Tämän jälkeen yhteistyölle on edellytykset. 

 Pro Tuomarinkylä on yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina Tuomarinkylän ratsastuskeskus, 
koirakeskus ja alueen asukkaat sekä ulkoilu- ja virkistyskäyttäjät. Vain koirakeskuksen 
toiminnasta vastaavaa yhdistystä voi luonnehtia harrastajajärjestöksi. 


