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Vastine valitukseen

Helsingin kaupunki viittaa vastineena kaupungin lausuntoon hallinto-oikeudelle ja hallinto-
oikeuden päätöksen perusteluihin ja toteaa lisäksi seuraavaa:

Maakuntakaavan ohjausvaikutus
Helsingin kaupunki viittaa hallinto-oikeuden päätökseen ja täsmentää, että uudessa yleiskaa-
vassa osoitettu rakentamisalue liittyy Itä-Pakilan ja Torpparinmäen maakuntakaavassa osoi-
tettuun taajamatoimintojen alueeseen ja säilyttää Tuomarinkylän kartanon keskeiset arvot
(ks. karttakuva alempana). Tuomarinkylän kartanon valtakunnallisesti merkittävän Vantaan-
jokilaakson maisema-alueen ja rakennetun ympäristön arvot (RKY 2009) on turvattu yleis-
kaavamerkinnällä (virkistys- ja viheralue) ja maiseman-ja kulttuuriympäristön turvaamista
koskevilla kaavamääräyksillä.

Ratsastusreitti on osoitettu asemakaavassa 12072, joka on ollut pohjana yleiskaavan viite-
suunnitelmille.

Hallinto-oikeus toteaa (s.153), että yleiskaavassa osoitettu A2-alue ulottuu RKY-rajauksen
alueelle sen lounaisosassa Siliuksenmäen ja Uusipellon alueelle ja supistaa tältä osin karta-
noalueeseen liittyviä avoimia peltoalueita. Toisaalta kaavaratkaisu mahdollistaa Vantaanjoki-
laakson valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemakokonaisuuteen kuuluvien Vantaanjokeen
rajautuvien peltoaukeitten ja avoimien jokimaisemien säilymisen rakentamisesta vapaana lu-
kuun ottamatta alueelle osoitettua ohjeellista poikittaista pikaraitiotietä.

Kun yleiskaavassa osoitetun rakentamisen vaikutukset eivät ole esteenä RKY-kuvauksessa
tarkoitettujen Tuomarinkylän kartanon rakennusten ja keskeisten kulttuuriympäristöarvojen
arvon säilymiselle, ja yleiskaavassa osoitettu laaja virkistys- ja viheralue varmistaa osaltaan
sekä avoimien peltomaisemien että avoimien jokimaisemien säilymisen, hallinto-oikeus tote-
aa, että maakuntakaavan voidaan kokonaisuudessaan arvioiden katsoa olleen riittävästi oh-
jeena yleiskaavaa laadittaessa. Tähän nähden ja kun otetaan huomioon, että A2-merkintä kä-
sittää asumisen lisäksi myös puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä lähipalveluiden
alueet ja että koko kaava-aluetta koskeva määräys, joka edellyttää muun ohella maisema- ja
kulttuuriympäristöarvojen huomioon ottamista yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa,
yleiskaavaratkaisua ei voida pitää myöskään maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n 2 momentin
8 kohdassa tarkoitetun rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaalimista kos-
kevan sisältövaatimuksen tai 9 kohdassa tarkoitetun virkistykseen soveltuvien alueiden riit-
tävyyttä koskevan sisältövaatimuksen vastaisena.

Helsingin kaupunki on lausunnossaan hallinto-oikeudelle todennut, että rakentaminen on si-
joitettu Uusipellon alueelle, joka on kulttuuriympäristön ydinalueiden kannalta syrjäinen.
Yleiskaava ei estä Tuomarinkylän kartanon ratsastuskeskuksen kehittymistä eikä uuden ma-
neesirakennuksen rakentamista. Lausunnon mukaan yleiskaavassa on pyritty turvaamaan
nykyiset harrastustoiminnat, mutta myös kehittämään ja laajentamaan niitä. Ratkaisu edel-
lyttää rakentamisen, harrastustoimintojen, pysäköinnin ja kulttuuriympäristöarvojen yhteen-
sovittamista tarkemmassa suunnittelussa. Ratsastusreitistö on mahdollista säilyttää alueelle
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sijoitettavasta rakentamisesta huolimatta vaihtelevana ja monipuolisena. Turvallisuusnäkö-
kulma reitistöjen osalta selvitetään tarkemmassa suunnittelussa.

Kun otetaan huomioon, että Tuomarinkylän kartanon ympäristöön osoitetut laajat virkistys-
ja viheralueet lähtökohtaisesti jatkossakin mahdollistavat lukuisten eri toimintojen ja laaja-
mittaisen ratsastustoiminnankin sijoittumisen alueelle, yleiskaavasta ei asiassa saadun selvi-
tyksen perusteella voida katsoa aiheutuvan MRL 39 §:n 4 momentissa tarkoitettua kohtuu-
tonta haittaa sen vuoksi, että kaavan toteuttaminen saattaa johtaa siihen, että joidenkin
toimintojen harjoittamisen edellytykset tietyllä alueella muuttuvat tai osa toiminnoista jou-
dutaan mahdollisesti siirtämään toisaalle. Yleiskaavalla ei lopullisesti eikä muutoinkaan tar-
kemmin ratkaista sitä, mitä virkistystoimintoja alueella jatkossa on. Hallinto-oikeus toteaa,
että asemakaavassa nro 12072 osoitetut alueet on yleiskaavassa osoitettu virkistys- ja viher-
alueeksi ja sijainniltaan ohjeellisen pikaraitiotien alueeksi. Tämän vuoksi ja asiassa saatu muu
selvitys huomioon ottaen luottamuksen suojaan liittyvät näkökohdat eivät tule harkittaviksi.

Edellä lausuttu huomioon ottaen yleiskaavaratkaisu ei valituksenalaisen alueen osalta ole va-
lituksissa esitetyillä perusteilla lainvastainen. Näin ollen valitus on hylättävä.

Raitiotielinjaus on ohjeellinen. Kuten hallinto-oikeus toteaa, oikeuskäytännössä on vakiintu-
neesti pidetty riittävänä, että kaavaratkaisun liikenne on vaikutusselvitysten perusteella jär-
jestettävissä muun ohella alueen sijainti ja sen ympäristön olemassa oleva liikenneverkko
huomioon ottaen lainmukaisella tavalla. Kaavaratkaisu ei ole valituksessa esitetyillä peruste-
luilla liikenteen järjestämistä koskevan sisältövaatimuksen vastainen.

Rakentaminen on sijoitettu Uusipellon alueelle, joka on kulttuuriympäristön ydinalueiden
kannalta syrjäinen. Yleiskaava ei estä Tuomarinkylän kartanon ratsastuskeskuksen kehitty-
mistä eikä uuden maneesirakennuksen rakentamista. Yleiskaavassa on pyritty turvaamaan
nykyiset harrastustoiminnat, mutta myös kehittämään niitä.

Selvitysten riittävyys, alueidenkäyttötavoitteet, yleiskaavan sisältövaatimukset
Yleiskaavan vaikutusten selvittäminen perustuu MRL 9 §:n mukaisesti kaavan merkittävät
vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan
vaikutuksia selvitettäessä on otettu huomioon kaavan tehtävä ja tarkoitus. Lain perustelujen3

mukaan lainmuutoksella tähdennettiin selvitysten kohdentamista kaavaratkaisun kannalta
olennaisiin asioihin välttäen päällekkäisten selvitysten tekemistä eri kaavatasoilla. Kaupunki
toteaa, että tehdyt tutkimukset ja selvitykset ovat riittävät yleiskaavatason selvityksiksi. Ku-
ten hallinto-oikeus perustellusti toteaa (s.152) kaavaa laadittaessa käytettävissä olleiden sel-
vitysten pohjalta yleiskaavaratkaisun vaikutuksia on voitu riittävässä määrin arvioida. Erityi-
set luontoarvot on selvitetty riittävästi, kun otetaan huomioon yleiskaavan yleispiirteisyys ja
se, että luontoarvot tulee ottaa huomioon alueelle asemakaavaa laadittaessa ja sitä seuraa-
vassa lupamenettelyssä.

Alueidenkäyttötavoitteet on otettu huomioon MRL 24 §:n edellyttämällä tavalla. Kaava täyt-
tää MRL 39 §:n yleiskaavan sisältövaatimukset ja on siten lainmukainen.

3 HE 334/2014
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Editiovaatimus
Vuorovaikutusraportissa viitataan Helsingin yleiskaavan liiteraportissa olevaan tarkasteluun,
jossa sivulla 32 on esitetty idealuonnosvaihtoehtoja Tuomarinkylänkartanon länsipuolelle si-
joittuvasta uudesta kaupunginosasta. Raportissa on esitetty kolme ideakuvaa rakentamisen
sijoittumisesta. Tuomarinkylänkartanon ratsastusreitit on merkitty ruskealla ja korvaava
paikka koiraradalle on myös merkitty tarkasteluihin. Kuvat osoittavat sen, että ratsastuskes-
kuksen asemakaava-alueen alue reitteineen on otettu huomioon. Osa metsänreunareiteistä
jäisi yleiskaavan mahdollistaman rakentamisen alle, mutta reitistö sijoittuu asemakaavan
mukaisesti edelleen Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle, mi-
tä voidaan pitää Helsingissä riittävän vaihtelevana ja monipuolisena alueena ratsastusreitis-
tölle. Osa nykyisistä reiteistä voidaan säilyttää (ratsastuskeskuksen kaava-alueen pinta-ala on
noin 80 hehtaaria). Asemakaava 12072, joka on laadittu vuonna 2013 mahdollistaa kaava-
alueella myös uusien reittien rakentamisen. Vuorovaikutuksessa on tullut esille turvallisuus-
näkökulmat. Vuorovaikutusraportissa on mainittu, että turvallisuusnäkökulma selvitetään
tarkemmassa suunnittelussa.

Tuomarinkylän kartanon alue maakuntakaavassa

Vuonna 2014 laaditut kartat. Kuvista käy ilmi, että Tuomarinkylän kartanon asemakaavassa
12072 esitetty vanha ja uusi ratsastusreitistö voidaan toteuttaa, ja lisäksi kaavan 10331 rei-
tistö voidaan toteuttaa osittain. Reitit eivät olisi aivan yhtä rauhallisia kuin nykyiset reitistöt.
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Vuorovaikutuksen, luottamuksensuojan ja yhdenvertaisuuden osalta kaupunki viittaa hallin-
to-oikeudelle antamaansa lausuntoon ja hallinto-oikeuden päätökseen (s. 123-125) sekä
oheisiin karttakuviin).

Yleiskaavan tueksi laadittu maankäyttötarkastelu, jossa ratsastusreitistön säilyttämistä on
tarkasteltu, on vuorovaikutusraportissa, jossa viitataan Helsingin yleiskaavan liiteraportissa
olevaan tarkasteluun, jossa sivulla 32 on esitetty idealuonnosvaihtoehtoja Tuomarinkylänkar-
tanon länsipuolelle sijoittuvasta uudesta kaupunginosasta. Raportissa on esitetty kolme
ideakuvaa rakentamisen sijoittumisesta. Tuomarinkylänkartanon ratsastusreitit on merkitty
ruskealla ja korvaava paikka koiraradalle on myös merkitty tarkasteluihin. Kuvat osoittavat
sen, että ratsastuskeskuksen asemakaava-alueen alue reitteineen on otettu huomioon. Osa
metsänreunareiteistä jäisi yleiskaavan mahdollistaman rakentamisen alle, mutta reitistö si-
joittuu asemakaavan mukaisesti edelleen Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaalle
maisema-alueelle, mitä voidaan pitää Helsingissä riittävän vaihtelevana ja monipuolisena
alueena ratsastusreitistölle. Osa nykyisistä reiteistä voidaan säilyttää (ratsastuskeskuksen
kaava-alueen pinta-ala on noin 80 hehtaaria). Asemakaava 12072, joka on laadittu vuonna
2013 mahdollistaa kaava-alueella myös uusien reittien rakentamisen. Turvallisuusnäkökul-
mat ovat tulleet esille vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutusraportissa on mainittu, että turval-
lisuusnäkökulmat selvitetään tarkemmassa suunnittelussa.

Otteet seuraavista raporteista:
Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet 14.6.2016
https:/ /www.hel.fi/hel2/ksv/ julkaisut/yos_2015-8.pdf
Tuomarinkylän kartanon asemakaavaselostus:
http:/ /10.231.128.39:10058/kaavaselostus/ak12072_selostus.pdf

Alla olevissa kuvissa on vuonna 2014 laaditut Tuomarinkylän kartanon aluetta koskevat idea-
luonnokset. Luonnoksista käy ilmi, että Tuomarinkylän kartanon asemakaavassa 12072 esi-
tetty vanha ja uusi ratsastusreitistö voidaan toteuttaa, ja lisäksi kaavan 10331 reitistö voi-
daan toteuttaa osittain. Reitit eivät olisi aivan yhtä rauhallisia kuin nykyiset reitistöt.
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Kuva raportista: Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet 14.6.2016
https:/ /www.hel.fi/hel2/ksv/ julkaisut/yos_2015-8.pdf
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Kuva raportista: Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet 14.6.2016
https:/ /www.hel.fi/hel2/ksv/ julkaisut/yos_2015-8.pdf
Ratsastusreitistöt on merkitty ruskealla.

Kuva raportista: Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet 14.6.2016
https:/ /www.hel.fi/hel2/ksv/ julkaisut/yos_2015-8.pdf
Ratsastusreitistöt on merkitty ruskealla.



SELITYS HEL 2016-
014029

35 (43)

Oikeuspalvelut
29.6.2018

Helsingin kaupunki Jakeluosoite Sähköposti Puhelin Faksi Y-tunnus
Kaupunginkanslia PL 1 oike@hel.fi +358 9 310 1641 +358 9 310 36173 0201256-6
Oikeuspalvelut 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kuva raportista: Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet 14.6.2016
https:/ /www.hel.fi/hel2/ksv/ julkaisut/yos_2015-8.pdf
Ratsastusreitistöt on merkitty ruskealla.

Tuomarinkylänkartanon asemakaava nro 12073, jossa ratsastusreitistö on osoitettu.
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Tuomarinkylänkartanon asemakaavan nro 12072 havainnekuva, jossa koko alueen ratsastusreitit on osoi-
tettu.
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Valitus tulee edellä mainituin perustein hylätä. Yleiskaava täyttää valituksessa tarkoitettujen
aluevarausten osalta lain sisältö- ja menettelyvaatimukset. Kaavavalitusasiassa ei voida vedo-
ta kaavaratkaisujen mahdolliseen epätarkoituksenmukaisuuteen.

Tapulikaupunki-Seura ry

Valituksen pääasiallinen sisältö

Valituksessa on vaadittu Haon päätöksen kumoamista ja palauttamista Hao:lle uudelleen kä-
siteltäväksi pikseliesitystavan ja kaavakartassa ilman rakennusoikeuden ylärajaa olevien kaa-
vamerkintöjen osalta MRL:n vastaisena:

Pikselikartta
Valittaja viittaa oikeuskirjallisuuteen (Jääskeläinen, Syrjänen, 2014, s. 334) ja ympäristöminis-
teriön oppaaseen (2006:13, s. 46), Jyväskylän ja Östersundomin yleiskaavapäätöksiin sekä oi-
keuskäytäntöön KHO 2016:124
Ruututekniikan käyttö Jyväskylän yleiskaavassa oli täysin erilainen kuin Helsingin yleiskaavas-
sa, jonka alue on asemakaavoitettu lähes kokonaan.
Asemakaavoitettu Helsinki on hyvin erilainen verrattuna Östersundomin metsiin. Pikselin
epätarkkuus muodostuu ongelmaksi olemassa olevilla tarkoilla asemakaava-alueilla.
Valittaja katsoo, etteivät yleiskaavan oikeudelliset rajat ole tiedossa.

Kaavamerkinnät ja yleiskaavan mitoitus
Valittaja pitää Lähikeskusta- ja A 1-merkintöjä ongelmallisina, koska niissä ei ole rakentamis-
tehokkuudelle mitään ylärajaa. Näiltä osin ei ole olemassa mitään tehokkuushaarukkaa, kun
ei ole haarukan ylärajaa.
Korttelitehokkuuksien ylärajat puuttuvat C1, C2, C3 ja A1 alueiden kaavamääräyksistä. Kaa-
vavaranto on laskennallisesti ääretön. Ylärajan puuttumisella on siten valtava vaikutus yleis-
kaavan ohjausvaikutuksen kannalta.

Osallisuus vaarantuu
Rakennusoikeuksia koskevien kaavamerkintöjen venyminen rajattomasti ylöspäin tekee koko
muutoin niin tarkasti punnitun osallistumisjärjestelmän hyödyttömäksi.
Hallinto-oikeus ei ole asianmukaisesti käsitellyt mainittua valitusperustetta eikä ole perustel-
lut, miksi ilman ylärajaa olevat rakennusoikeudet olisivat MRL:n mukaisia ja hyväksyttäviä.
Ympäristöministeriö edellyttänyt kaavamerkintäpäätöksessä kaavojen havainnollisuuden pa-
rantamista ja esitystavan kehittämistä niin, että kaavan vaikutus ympäristöön käy selville
mahdollisimman hyvin. Ruututekniikan käyttö asemakaavoitetulla alueella on johtanut päin-
vastaiseen tulokseen.
Raja rakentamisalueen ja rakentamattoman virkistysalueen välillä on epäselvä ja lainvastai-
nen.

Vastine valitukseen

Helsingin kaupunki viittaa vastineena kaupungin lausuntoon hallinto-oikeudelle ja hallinto-
oikeuden päätöksen perusteluihin sekä esitystavan osalta edellä Suomen Luonnonsuojelulii-

Ari Kimmo



