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Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
toivomusponnesta, joka koskee Tuomarinkylän kartanon alueen 
jatkosuunnittelua (a-asia)

Pöydälle 14.02.2017

HEL 2016-012145 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle:

Uudessa yleiskaavassa on osoitettu uutta rakentamista Tuomarinkylän 
kartanon Uuspellon alueelle ja muualle alueen ympäristöön. Nyt pää-
osin liikenteen suoja-aluetta ja virkistysaluetta oleva alue sijaitsee seu-
dullisesti erittäin keskeisellä sijainnilla, jossa risteää kaksi yleiskaavaan 
osoitettua pikaraitiotietä tai muuta runkolinjaa. Yleiskaavaan on osoitet-
tu alueelle lähikeskustamerkintä. Yleiskaavan ruudut esittävät alueiden 
pääkäyttötarkoitusta ja sisältävät mm. alueiden sisäiset viheralueet.

Pro Tuomarinkylä on laatinut vaihtoehtoisen suunnitelman Tuomarinky-
län kartanon alueen kehittämiseksi. Yleiskaavan laadinnan yhteydessä 
on käyty runsasta keskustelua alueen kehittämisestä ja Tuomarinkylän 
kartanon ympäristön aluevarauksia on muutettu kaavavalmistelun aika-
na. Aktiivinen osallistuminen suunnitteluprosessiin kertoo Tuomarinky-
län kartanon merkityksestä monipuolisena hevos- ja koiraharrastuksen 
keskittymänä. 

Yleiskaavan merkittävimpien aluevarausten toteuttamisen aikataulusta 
päätetään loppuvuonna 2017 yleiskaavan toteuttamisohjelman käsitte-
lyn yhteydessä. 

Alueen jatkosuunnittelussa otetaan huomioon myös vaihtoehtoiset 
suunnitelmat, mitä alueelta on tehty. Ne tarjoavat monipuolista käyttäjä-
tietoa sekä erilaisia näkökulmia alueen kehittämiseen. Kun alueen jat-
kosuunnittelu käynnistyy, on asemakaavoitusvaiheessa jälleen monia 
vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen paikkoja. Avoin dialogi kaupunkilais-
ten ja suunnittelijoiden välillä mahdollistaa parhaan mahdollisen loppu-
tuloksen saavuttamisen, missä sekä koira- että hevosharrastuksen toi-
mintaedellytykset alueella varmistetaan.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi
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Hyväksyessään 26.10.2016 Helsingin uuden yleiskaavan – kaupunki-
kaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: 

Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että tutkitaan asema-
kaavoituksessa ProTuomarinkylä-liikkeen julkaisema yleiskaavan ta-
voitteiden mukainen suunnitelma Tuomarinkylän alueen asuntotuotan-
non, kulttuuri- ja viherarvojen sekä harrastustoiminnan järjestämiseksi. 
(Jarmo Nieminen)

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 1.3.2017 mennessä.
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