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PITÄJÄNMÄKI, PATTERIMÄKI
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemman, 20.4.2015 päivätyn suunnitelman. Suunnit-
telualueen rajausta on tarkennettu.

Suunnittelualue

Suunnittelualueeseen kuuluu koko Patterimäen puistoalue, Takkatien ja Arinatien eteläpuolella olevat
työpaikkakorttelit, asuinkerrostalotontti Pitäjänmäentien varressa sekä Pajamäen jalkapalloilun virkistys-
palvelualue. Lisäksi alueeseen kuuluu lännessä Takkatien jatke sekä Pitäjänmäentien ja Pajamäentien
katualueita ja puistoaluetta.

Mitä suunnitellaan?

Patterimäen alueelle suunnitellaan asemakaavan muutosta tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä varten.
Raitiotien linjaus kulkee Pitäjänmäentien ja Takkatien-Ravitien välillä osittain tunnelina alueen arvokkaan
linnoitusalueen alitse. Pitäjänmäentien ja Pajamäentien risteys suunnitellaan 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 varikkotontin toteutumisedellytyksiä.
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Nykytilanne

Patterimäellä sijaitsee muinaismuistolailla
suojeltu ensimmäisen maailmansodan
tukikohta, jossa on myös toisen maail-
mansodan ilmatorjuntapatteri. Alue toimii
tänä päivänä paikallisena virkistysaluee-
na. Mäkialue on kallioista metsäaluetta,
jolla on entinen tykkitie ja muita valaistuja
ulkoiluteitä sekä itäpäässä rakennettu
leikkipuisto.

Työpaikkakortteleissa Takkatien alku-
päässä on pääosin 4–5-kerroksista ra-
kennuskantaa. Arinatien tonteilla on ma-
talampia teollisuushalleja. Takkatien poh-
joispuolella sijaitsee maalitehdas.

Suunnittelualueen läntisessä osassa on
kaksi jalkapallon tekonurmikenttää. Toi-
selle kentälle pystytetään talvisin lämmi-
tettävä Pajamäen kuplahalli.

Raide-Jokeri

Patterimäen suunnittelu liittyy Raide-
Jokerin pikaraitiotien suunnitteluun. Han-
kesuunnitelma pikaraitiotiestä valmistui
vuodenvaihteessa 2015–2016.

Runkolinja 550:n siirtäminen raiteille on
yksi seudun merkittävimmistä joukkolii-
kennehankkeista. Raide-Jokeri kulkee
Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen ja
Helsingin alueella pääosin runkobussilin-
jan 550 reittiä.

Runkolinja 550 on Helsingin seudun vilk-
kaimmin liikennöity bussilinja. Se ei pysty
tulevaisuudessa kuljettamaan kasvavaa
matkustajamäärää ja ruuhka-aikoina bus-
sit jonoutuvat. Raide-Jokerilla ennuste-
taan olevan vuonna 2040 noin 140 000
käyttäjää arkivuorokaudessa. Nykyisin
runkolinjalla 550 on päivittäin n.40 000
matkustajaa.

Raide-Jokeri on suunniteltu kulkevaksi
pääosin omalla väylällään, millä varmiste-
taan raitiovaunujen nopea ja häiriötön
kulku. Rataa liikennöidään uusilla, kor-
kealuokkaisilla raitiovaunuilla.

Raide-Jokerin varrella sijaitsee monia
Helsingin tulevia rakentamisalueita, kuten
tässä 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
ulkoilualueiden ja urheilupuistojen välillä.

Asuntojen rakentaminen hyvien joukkolii-
kenneyhteyksien ääreen on edullista,
kannattavaa ja kestävän kehityksen mu-
kaista. Alueilla on jo katuverkko, kunnal-
listekniikka ja palvelut, joten rakentami-
sesta syntyy vähemmän kustannuksia
kuin kokonaan uusilla alueilla. Täyden-
nysrakentaminen voi olla myös keino tu-
kea palveluiden pysymistä alueella tai jo-
pa 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 so-
rasiiloluolaa varten laadittiin erillinen
maanalaista osaa koskeva asemakaava
1965. Jalkapallokenttäalueen asemakaa-
va on vuodelta 2005.
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Suunnittelualueen työpaikkatonttien ase-
makaavat ovat pääosin 1960-luvulta,
paitsi tonteilla Arinatie 10 ja 12, joilla
asemakaava on vuodelta 1988. Asuinker-
rostalotontin asemakaava Pitäjänmäen-
tiellä on vuodelta 1998.

Patterimäen puistoalueen itäosaan on
Helsingin yleiskaava 2002:ssa merkitty
aluevaraus kerrostalovaltaiselle alueelle.
Patterimäen kautta on aluevarauksen li-
säksi yleiskaavassa merkitty varaus Rai-
de-Jokerille tunnelissa sekä uuden pää-
katulinjauksen varaus Pitäjänmäentieltä
Patterimäen kautta radan yli Konalantien
päähän (nk. Pitäjänmäenkaari).

Alueen suunnittelu asuntorakentamiselle
on tähän asti nähty haasteellisena mm.
Pitäjänmäenkaaren katualuevarauksen
vuoksi. Asemakaavan muutosehdotus,
joka sisälsi Pitäjänmäenkaaren alueva-
rauksen, palautettiin kaupunkisuunnittelu-
lautakunnan käsittelyssä vuonna 2001.
Kyseistä katuhanketta ei ole enää merkit-
ty tekeillä olevaan, uuteen yleiskaavaeh-
dotukseen.

Uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015)
Patterimäelle on merkitty pikaraitiotieva-
raus ja alueen itäosaan tiivistä asuntora-
kentamista.

Muut suunnitelmat ja päätökset

• Raide-Jokerin hankesuunnitelma (WSP
Finland Oy, Ramboll Finland Oy, 2015)
• Raide-Jokeriin liittyvät muut selvitykset:
www.raidejokeri.info

Tehdyt selvitykset

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

Kaupunkisuunnitteluvirasto: Patterimäen
asuinkorttelit/ viitesuunnitelma (Arkkiteh-
dit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
22.1.2016)

Kaupunkisuunnitteluvirasto: Teknos Oy:n
Pitäjänmäen tehtaan onnettomuuksien
vaikutusten arviointi (Pöyry Finland Oy
7.12.2015)

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan toteut-
tamisen vaikutuksia yhdyskuntarakentee-
seen, asuinoloihin, terveellisyyteen ja tur-
vallisuuteen, luontoon ja maisemaan, ra-
kennettuun ympäristöön ja kaupunkiku-
vaan, liikenteeseen, teknisen huollon jär-
jestämiseen ja yhdyskuntatalouteen kaa-
van valmistelun yhteydessä.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Edellinen osallistumis- ja arviointisuunni-
telma oli esillä 4.5.–5.6.2015.

Tämä tarkistettu osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma sekä kaavaluonnos ja Patte-
rimäen asuntokortteleiden viitesuunnitel-
ma ovat esillä 7.–29.3.2016:

· Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1
· info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka

2
· kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-

sakoulukatu 3, 1. krs
· www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä

nyt.

Esittely- ja keskustelutilaisuus on maa-
nantaina 14.3. klo 17.30 Strömbergin ala-
asteella, Takomotie 13.
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Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
tulee esittää viimeistään 29.3.2016.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle vuoden
2017 keväällä.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä vuonna 2017.

Lisätietoa Raide-Jokerin suunnittelusta
saa myös Ratikkanäyttelyssä Laiturilla
24.3.2016 asti, osoite Narinkka 2.
Näyttelyssä on esillä mm. Raide-
Jokerisuunnitelman pitkä pienoismalli ja
muuta Raide-Jokeriin liittyvää aineistoa.

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

· Pitäjänmäen Teollisuusyhdistys ry
· Helsingin Yrittäjät
· kaupungin asiantuntijaviranomaiset:

kiinteistöviraston tonttiosasto, geotek-
ninen osasto ja tilakeskus, kaupun-
ginmuseo, rakennusvirasto, Liikenne-
laitos-liikelaitos (HKL), rakennusval-
vontavirasto, pelastuslaitos, ympäris-
tökeskus, liikuntavirasto, Helsingin
taidemuseo

· muut asiantuntijaviranomaiset: Tukes,
Uudenmaan ELY-keskus, Espoon
kaupungin kaupunkisuunnittelukes-
kus, Museovirasto, Helsingin seudun
liikenne (HSL), Helsingin seudun ym-
päristöpalvelut/ vesihuolto, Helen Oy.

Mistä saa tietoa

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

Suunnittelusta tiedotetaan
· kirjeillä osallisille (asunto-

osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)

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

sähköpostiisi Raide-Jokerin uutiskir-
jeen ja näin saada tiedon raitiolinjan
suunnittelun etenemisestä ja esittely-
ja keskustelutilaisuuksista.

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, Pohjoises-
planadi 11–13)

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

http://www.hel.fi/suunnitelmat
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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

diplomi-insinööri Raila Hoivanen
puhelin 310 37482
sähköposti raila.hoivanen(a)hel.fi

maisema-arkkitehti Niina Strengell
puhelin 310 37458
sähköposti niina.strengell(a)hel.fi


