
HELSINGIN KAUPUNKI KESKUSTELUTILAISUUDEN MUISTIO 
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO    
   
Tiina Antila-Lehtonen 18.3.2016 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin    
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673    
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10     
kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel.fi/ksv     

 

 

PATTERIMÄKI 
Asemakaavaluonnos  
 
Esittely- ja keskustelutilaisuus  
14.3. klo 17.30 - 20 
Strömbergin ala-aste, Takomotie 13 
 
Paikalla kaupunkisuunnitteluvirastosta (ksv) 

Siv Nordström, arkkitehti 
Johanna Mutanen, arkkitehti 
Taina Toivanen, liikennesuunnittelija 
Niina Strengell, maisema-arkkitehti 
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri 
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija 

 
Paikalla myös asuntokorttelien viitesuunnitelman tekijä, arkkitehtikonsultti Kirsi Korhonen  
 
Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä 
 
 
Tilaisuuden kulku 
 

Ilta alkoi asemakaavaluonnoksen ja sen pohjaksi tehtyjen viitesuunnitelmien sekä 
liikennesuunnitelman luonnoksen esittelyllä. Keskustelu kävi varsin vilkkaana. Eri-
tyisesti kritisoitiin sitä, että puistoalueelle olemassa olevien asuintalojen läheisyy-
teen tykkitien eteläpuolelle suunnitellaan uusia, korkeita asuinkerrostaloja. Pyörä- ja 
jalankulkuliikenteen eritasoratkaisut herättivät myös vilkasta keskustelua. Yhteisen 
keskustelun jälkeen ilta jatkui karttojen ääressä. 
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Yhteenveto esiin nousseista kysymyksistä ja palautteesta  

 
Tykkitien eteläpuolinen rakentaminen katkaisee nykyisten asuntalojen yhtey-
den puistoon 
 
Pajamäentien nykyisten asuintalojen ja puiston väliin on suunnitelmassa ehdotettu 
uusia asuinkerrostaloja. Keskustelussa tuli esiin, että talot on suunniteltu liian lä-
helle nykyisiä taloja tai niitä ei pitäisi rakentaa ollenkaan. Uudet rakennukset tun-
keutuvat nykyasukkaiden alueelle. 
 
Uusi katuyhteys Pajamäenkuja, tulisi nykyisten pysäköintipaikkojen ja jätekatoksen 
päälle Pajamäentien nykyisten asuintonttien ja puistoalueen rajalla. Toivottiin, että 
puiston puolella olevat pysäköintipaikat säilyvät yhtiöiden käytössä. 
 
Osa uusien asuntojen parvekkeista avautuisi suoraan jo olemassa olevien talojen 
ikkunoihin. Lisäksi nykyisten asuntojen päätyikkunoiden vehreät puistonäkymät me-
netettäisiin.  
 
Tilaisuudessa kysyttiin mihin Pajamäentien alussa oleva pysäkkipari siirtyy kun Pa-
jamäenkuja sijoittuu asemakaavassa nykyisen pysäkin kohdalle. 
 
 
Pajamäen puistoon ei pidä rakentaa luontoarvojen vuoksi 
 
Mäellä on ainutlaatuinen luonto ja siellä on nähty mm. peuroja ja lumikko. Kaupun-
gissa pitää olla tilaa myös luonnolle.  

  
Pajamäellä on ollut aikoinaan suosittu tanssilava. Mäen laki on tarkoitus suojella 
kaavassa, koska se on arvokasta ketokasvien aluetta. 

 
 
Pyörä- ja jalankulkuliikenteen eritasoratkaisut herättivät vilkasta keskustelua 
 
Liikennesuunnitelmassa suunnitellut yksisuuntaiset pyörätiet ja jalankulun, pyöräilyn 
ja autoilun erottaminen reunakivin omille tasoilleen herätti vilkasta keskustelua. Osa 
piti ratkaisua hyvänä, koska jalankulkijat eivät enää harhautuisi pyöräilijöiden eteen 
eikä kohtaamisia näiden kahden liikkumismuodon välillä synny. Osa piti tasoeroja 
vaarallisina esimerkiksi äkkinäisissä väistämistilanteissa ja hankalina esteettömyy-
den kannalta. Lisäksi talvikunnossapito huoletti - miten se onnistuu uudessa haas-
tavammassa tilanteessa kun nykyisinkin jalankulkijoiden alueen valtaa lumikinos 
talvella. 
 



HELSINGIN KAUPUNKI KESKUSTELUTILAISUUDEN MUISTIO 
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO    
   
Tiina Antila-Lehtonen 18.3.2016 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin    
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673    
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10     
kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel.fi/ksv     

 

 

Tilaisuudessa myös kysyttiin miten levenevät kadut mahtuvat maastoon. Oltiin huo-
lissaan siitä, levittäytyykö katu Pitäjänmäentien ja Pajamäentien kulmauksessa ole-
van asuintalon tontille. Liikennesuunnittelija vastasi, että katu ei ulotu nykyiselle 
asuintontille. 
 
 
Tammirivin säilyminen ja liikennevaloristeykset olivat suunnitelman hyviä 
puolia 
 
Tammirivin säilyminen Pitäjänmäen tiellä on suunnitelmassa hienoa. Toivottavasti 
puut selviävät myös kadun rakentamisesta. Se, että kadulle tulee liikennevalo-ohjat-
tuja ylityspaikkoja, on niin ikään hyvä. 
 
Nykyistä Pitäjänmäentien alittavaa jalankulkutunnelia ei käytetä, koska se on kapea 
ja pimeä. Uutta Mätäojan reunassa kulkevaa leveämpää ja laadukkaampaa alikul-
kua pidettiin hyvänä ideana. 
 
 
Lisääntyvätkö Pitäjänmäentien ruuhkat, melu ja ilmansaasteet tulevaisuu-
dessa 
 
Katualueet muuttuvat suunnitelmassa kuilumaisemmiksi, kun korkeat kerrostalot 
ovat kadussa kiinni. Pitäjänmäentiellä autot jonoutuvat jo nyt ruuhka-aikoina. Onko 
tulevaisuudessa kadulla huono ilmanlaatu päästöjen ja hiukkasten takia? Onko 
asuintalojen suodattimet vaihdettava entistä useammin? Lisääntyykö melu kadulla 
ja ympäröivissä asunnoissa kun se kaikuu korkeista seinistä? 
 
Lisäksi tiedusteltiin kuinka paljon liikenne alueella kasvaa uuden rakentamisen 
myötä. Oltiin myös huolissaan siitä, että muuttuuko Pitäjänmäentie läpiajokaduksi. 
 
 
Alueen kaupalliset palvelut 
 
Alueella on melko vähän kaupallisia palveluita nykyisin ja kilpailua toivotaan enem-
män. Ovatko uusien rakennusten kivijalkoihin suunnitellut liiketilat riittävät? Toi-
saalta saadaanko niihin yrittäjiä, kun alueella on tyhjilläänkin liiketilaa? Uusien liike-
tilojen ongelmana koettiin olevan se, ettei niihin pääse asioimaan autolla, koska py-
säköintipaikkoja ei ole kadulla liiketilojen edessä. 
 
 
Päiväkotipaikkojen riittävyys ja leikkipuiston säilyminen 
 
Uusia asukkaita on tulossa alueelle lisää ja nuoret perheet muuttavat tyypillisesti 
uusiin asuintaloihin. Riittävätkö päiväkotipaikat tulevaisuudessa, kun niistä on jo nyt 
pulaa? Jos uutta päiväkotia aletaan suunnittelemaan alueelle, tulee ottaa huomioon 
sen saattoliikenne. 
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Leikkipuisto on suunnitelmassa siirretty toiseen paikkaan. Rakennetaanhan se var-
masti, sillä se on alueella tärkeä palvelu. 
 
 
Uusien asuinrakennusten korkeus ja ulkonäkö sekä asuntojen koko ja omis-
tusmuoto 
 
Alueella on tarvetta isommille perheasunnoille ja on hyvä, että niitä saadaan. Myös 
asuntojen omistusmuodosta oltiin kiinnostuneita. 
 
Tilaisuudessa tuotiin esiin, että uudet rakennukset ovat korkeampia kuin nykyiset. 
Ovatko ne liian korkeita eli antavatko ne alueesta vääränlaisen mielikuvan? Erityi-
sesti kulmaukseen suunniteltu 8-kerroksinen rakennus vaikutti massiiviselta. 
 
 
Raide-Jokerin linjaus, Takkatien teollisuusalueen säilyminen ja Helsingin vä-
estömäärän kasvutavoitteet syynä Patterimäen rakentamiseen 
 
Jos Raide-Jokeri olisi linjattu Takkatien teollisuusalueen kautta, ei painetta Patteri-
mäen rakentamiselle olisi syntynyt. Kaupungilla on liian korkeat tavoitteet väestö-
määrän kasvulle.  
 
Teollisuus voisi siirtyä kauemmaksi ja antaa Helsingissä tilaa asuinrakentamiselle. 
Takkatien teollisuusalueella on paljon vanhoja rötisköjä, jotka voisi purkaa ja raken-
taa tehokkaammin. Toisaalta tuotiin esiin se, että alueella on menestyviä yrityksiä ja 
alueen yritykset tarjoavat palveluja myös alueen asukkaille. Tuotiin esiin myös se, 
että teollisuuden ja asumisen rinnakkaiselo on sujunut alueella hyvin. 
 
Raide-Jokerilla ei pääse Pitäjänmäen asemalle, mikä huonontaa alueen liikenneyh-
teyksiä. 
 
 
Rakentamisen aikainen häiriö 
 
Rakentaminen tuo nykyisille asukkaille häiriötä useaksi vuodeksi. Kuinka kauan ra-
kentaminen alueella kestää? Miten varmistetaan se, etteivät nykyiset asuinraken-
nukset kärsi räjäytyksistä, joita tunnelin rakentaminen aiheuttaa? Jos nykyisiin ra-
kennuksiin tulee halkeamia, kuka korvaa? 

 


