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PITÄJÄNMÄKI, PATTERIMÄKI
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemman, 8.10.2007 päivätyn suunnitelman. Suunnit-
teluhanke ja suunnittelualueen rajaus on muuttunut.

Suunnittelualue

Suunnittelualueeseen kuuluu koko Patterimäen puistoalue, Takkatien ja Arinatien eteläpuolella
olevat työpaikkakorttelit, asuinkerrostalotontti Pitäjänmäentien varressa sekä Pajamäen jalka-
palloilun virkistyspalvelualue. Lisäksi alueeseen kuuluu lännessä Takkatien jatke sekä Pitäjän-
mäentien ja Pajamäentien katualueita ja puistoaluetta.

Mitä suunnitellaan?

Patterimäen alueelle suunnitellaan asemakaavan muutosta tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä
varten. Raitiotien linjaus kulkee Pitäjänmäentien ja Takkatie-Ravitien välillä osittain tunnelina
alueen arvokkaan linnoitusalueen alitse. Pitäjänmäentien ja Pajamäentientien risteys suunnitel-
laan uudelleen tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. Samalla tutkitaan
uutta asuntorakentamista Patterimäen puistoalueen itäosaan uuden risteyksen kohdalla. Lisäksi
on tarkoitus tutkia vuonna 2008 suunnitellun, rakennusviraston maanalaisen kalliovarikon ja va-
rikkotontin toteutumisedellytyksiä.
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Nykytilanne

Patterimäellä sijaitsee muinaismuistolailla
suojeltu ensimmäisen maailmansodan tuki-
kohta, jossa on myös toisen maailmanso-
dan ilmatorjuntapatteri. Alue toimii tänä päi-
vänä paikallisena virkistysalueena. Mäki-
alue on kallioista metsäaluetta, jolla on en-
tinen tykkitie ja muita valaistuja ulkoiluteitä
sekä itäpäässä rakennettu leikkipuisto.

Työpaikkakortteleissa Takkatien alkupääs-
sä on pääosin 4–5-kerroksista rakennus-
kantaa. Arinatien tonteilla on matalampia
teollisuushalleja. Takkatien pohjoispuolella
sijaitsee maalitehdas.

Suunnittelualueen läntisessä osassa on
kaksi jalkapallon tekonurmikenttää. Toiselle
kentälle pystytetään talvisin lämmitettävä
Pajamäen kuplahalli.

Raide-Jokeri

Patterimäen suunnittelu liittyy Raide-Jokerin
pikaraitiotien hankesuunnitteluun, joka on
käynnistynyt vuoden 2015 alussa.

Runkolinja 550:n siirtäminen raiteille on yksi
seudun merkittävimmistä joukkoliikenne-
hankkeista. Raide-Jokeri kulkee Itäkeskuk-
sesta Espoon Otaniemeen ja Keilaniemeen
pääosin runkobussilinjan 550 reittiä.

Runkolinja 550 on Helsingin seudun vilk-
kaimmin liikennöity bussilinja. Se ei pysty
tulevaisuudessa kuljettamaan kasvavaa
matkustajamäärää ja ruuhka-aikoina bussit
jonoutuvat. Raide-Jokerilla ennustetaan
olevan vuonna 2035 noin 80 000 käyttäjää
arkivuorokaudessa. Nykyisin runkolinjalla
550 on päivittäin yli 30 000 matkustajaa.

Raide-Jokeri on suunniteltu kulkevaksi
pääosin omalla väylällään, millä varmiste-
taan raitiovaunujen nopea ja häiriötön kul-

ku. Rataa liikennöidään uusilla, korkealuok-
kaisilla raitiovaunuilla.

Raide-Jokerin varrella sijaitsee monia Hel-
singin tulevia rakentamisalueita, kuten täs-
sä kohtaa Patterimäen itäosa. Raide-
Jokerin pysäkkien ympäristöistä pyritään
suunnittelemaan vetovoimaisia paikkoja,
jotka houkuttelevat paitsi asumista ja työ-
paikkoja myös palveluita.

Linja tarjoaa nopean yhteyden myös eri ul-
koilualueiden ja urheilupuistojen välillä.

Asuntojen rakentaminen hyvien joukkolii-
kenneyhteyksien ääreen on edullista, kan-
nattavaa ja kestävän kehityksen mukaista.
Alueilla on jo katuverkko, kunnallistekniikka
ja palvelut, joten rakentamisesta syntyy vä-
hemmän kustannuksia kuin kokonaan uusil-
la alueilla. Täydennysrakentaminen voi olla
myös keino tukea palveluiden pysymistä
alueella tai jopa lisätä niitä.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa koko alueen.

Kaavatilanne

Puistoalueella on voimassa vuodelta 1960
oleva asemakaava. Patterimäen sorasiilo-
luolaa varten laadittiin erillinen maanalaista
osaa koskeva asemakaava 1965. Jalkapal-
lokenttäalueen asemakaava on vuodelta
2005.

Suunnittelualueen työpaikkatonttien ase-
makaavat ovat pääosin 1960-luvulta, paitsi
tonteilla Arinatie 10 ja 12, joilla asemakaava
on vuodelta 1988. Asuinkerrostalotontin
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asemakaava Pitäjänmäentiellä on vuodelta
1998.

Patterimäen puistoalueen itäosaan on Hel-
singin yleiskaava 2002:ssa merkitty alueva-
raus kerrostalovaltaiselle alueelle. Patteri-
mäen kautta on aluevarauksen lisäksi yleis-
kaavassa merkitty varaus Raide-Jokerille
tunnelissa sekä uuden pääkatulinjauksen
varaus Pitäjänmäentieltä Patterimäen kaut-
ta radan yli Konalantien päähän (nk. Pitä-
jänmäenkaari).

Alueen suunnittelu asuntorakentamiselle on
tähän asti nähty haasteellisena mm. Pitä-
jänmäenkaaren katualuevarauksen vuoksi.
Asemakaavan muutosehdotus, joka sisälsi
Pitäjänmäenkaaren aluevarauksen, palau-
tettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan kä-
sittelyssä vuonna 2001. Nyt harkitaan luo-
pumista kyseisestä katuhankkeesta, eikä
sitä ole enää merkitty tekeillä olevan, uuden
yleiskaavan luonnokseen.

Uuden yleiskaavan luonnos on ollut nähtä-
villä vuoden 2015 alussa. Yleiskaavaluon-
noksessa esitetään Patterimäelle tiivistä
asuntorakentamista.

Muut suunnitelmat ja päätökset

• Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma,
(WSP Finland Oy, 2009)
• Raide-Jokeri, Hankearviointi 2011 (Strafi-
ca Oy, 2011)
• Raide-Jokerin raideleveysselvitys, (WSP
Finland Oy, 2014)

Tehdyt selvitykset

HKR:n Patterimäen työtukikohta, yleis-
suunnitelma (Sito Oy, 2008)

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia yhdyskuntarakentee-
seen, asuinoloihin, terveellisyyteen ja tur-
vallisuuteen, maisemaan, rakennettuun
ympäristöön ja kaupunkikuvaan, liikentee-
seen, teknisen huollon järjestämiseen ja
yhdyskuntatalouteen kaavan valmistelun
yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee
esittää viimeistään 5.6.2015.

Kaavan valmistelijat ovat tavattavissa Joke-
rimessuilla 12.5. klo 15.30–19.30 Ström-
bergin ala-asteella, Takomotie 13 ja kau-
punkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan. Jokerimessuilla Patterimäkeä esi-
tellään klo 18. Lisätietoa Jokerimessujen
ohjelmasta: www.raidejokeri.info/

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma
ja kartta suunnittelualueesta ovat esillä
4.5.–5.6.2015:
• Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1
• esittelytila Laiturilla, Narinkka 2
• kaupungin ilmoitustaululla, Kaupungintalo,
Pohjoisesplanadi 11–13
www.hel.fi/suunnitelmat

Valmisteluvaihe
Asemakaavaluonnos laaditaan kevään
2016 aikana. Luonnoksen nähtävilläolosta
ilmoitetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä
viraston Internet-sivuilla ja siitä on mahdol-
lisuus esittää mielipiteensä. Viranomais- ja
muu asiantuntijayhteistyö järjestetään erilli-
sin neuvotteluin.

http://www.raidejokeri.info/
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Ehdotusvaihe
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle syksyllä
2016.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viran-
omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta
voi tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä keväällä 2017.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
· alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset
· Pajamäki-Seura ry, Pitäjänmäki Seura

ry, Pajamäen Palloveikot, HJK Juniorit
ry, Talin siirtolapuutarhayhdistys ry, Hel-
singin luonnonsuojeluyhdistys

· Pitäjänmäen Teollisuusyhdistys ry
· Helsingin Yrittäjät
· kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

kiinteistöviraston tonttiosasto, geotekni-
nen osasto ja tilakeskus, kaupunginmu-
seo, rakennusvirasto, Liikennelaitos-
liikelaitos (HKL), rakennusvalvontaviras-
to, pelastuslaitos, ympäristökeskus, lii-
kuntavirasto, Helsingin taidemuseo

· muut asiantuntijaviranomaiset: Tukes,
Uudenmaan ELY-keskus, Espoon kau-
pungin kaupunkisuunnittelukeskus, Mu-
seovirasto, Helsingin seudun liikenne
(HSL), Helsingin seudun ympäristöpal-
velut/ vesihuolto, Helen Oy.

Mistä saa tietoa

Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston verkkopalvelusta:
www.kartta.hel.fi/suunnitelmat

Suunnittelusta tiedotetaan
· kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden

kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)

· Helsingin Uutiset -lehdessä
· verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat
· www.raidejokeri.info -sivuilta voit tilata

sähköpostiisi Raide-Jokerin uutiskirjeen
ja näin saada tiedon raitiolinjan suunnit-
telun etenemisestä ja esittely- ja keskus-
telutilaisuuksista.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
Internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Siv Nordström
puhelin 310 37322
sähköposti siv.nordstrom(a)hel.fi

liikennesuunnittelija Taina Toivanen
puhelin 310 37280
sähköposti taina.toivanen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/suunnitelmat
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diplomi-insinööri Raila Hoivanen
puhelin 310 37482
sähköposti raila.hoivanen(a)hel.fi


