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Kaupunginmuseon lausunto Pitäjänmäen (46. ko) Patterimäen täy-
dennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta; viitesuunnitel-
masta ja kaavaluonnoksesta
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 1.3.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Pitäjänmäen (46.KO) Patterimäen täydennetystä osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta, viitesuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta. Kau-
punginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta.

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

Patterimäen alueelle suunnitellaan asemakaavan muutosta tulevaa 
Raide-Jokerin pikaraitiotietä varten. Raitiotien linjaus kulkee Pitäjän-
mäentien ja Takkatie-Ravitien välillä osittain tunnelina alueen muinais-
muistolain perusteella suojellun arvokkaan 1. maailmansodan aikaisen 
linnoitusalueen alitse. Pitäjänmäentien ja Pajamäentien risteys suunni-
tellaan uudelleen Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja sen pysäkkiä varten. 
Samalla tutkitaan uutta asuntorakentamista Patterimäen puistoalueen 
itäosaan uuden risteyksen kohdalla. Lisäksi tutkitaan vuonna 2008 
suunnitellun, rakennusviraston Patterimäen alapuolisen maanalaisen 
kalliovarikon ja mäen länsipuolelle Arinatien varrelle sijoitettavan varik-
kotontin toteutumisedellytyksiä.

Patterinmäen puistoalueella on voimassa vuoden 1960 asemakaava. 
Patterimäen sorasiiloluolaa varten on laadittu erillinen maanalaista 
osaa koskeva asemakaava vuonna 1965.

Kaupunginmuseon lausunto koskee etupäässä suunnittelualueen kes-
kiosassa Patterimäen korkealla kalliolla sijaitsevaa ensimmäisen maail-
masodan aikana rakennettua Helsingin maalinnoituksen arvokasta tuki-
kohta XXXV:n asemaa 11. Mäellä on runsaasti erilaisia linnoitteita. Osa 
asemasta on täytetty. Kukkulalla sijaitsee myös toisen maailmansodan 
aikainen ilmatorjuntapatteri (Paja), jonka tykkiasemia ja muita suojia on 
tehty vanhojen linnoituslaitteiden viereen ja toisinaan myös päälle. Am-
musvarasto louhittiin kallion kylkeen. Asemasta johtaa itään Pitäjän-
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mäentielle nykyisin ulkoilutienä oleva ensimmäisen maailmansodan ai-
kainen tykkitie. Kaikki ensimmäisen maailmasodan aikaiset linnoitusra-
kenteet ovat muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiinteitä muinais-
jäännöksiä ja siten lain suojaamina ne pitää merkitä asemakaavaan sm 
– merkinnällä ja tarkemmilla kaavamäärityksillä. Asemakaavaluonnok-
sessa linnoitusalue sisältyy VL/s-1 – alueeseen; Lähivirkistysalue, jolla 
luonnonympäristö ja alueella olevat sotahistoriaan liittyvät rakenteet tu-
lee säilyttää. Alueella tehtävistä toimenpiteistä on neuvoteltava kaupun-
gin ympäristökeskuksen ja kaupunginmuseon kanssa. RKY 2009 – lis-
tauksessa Patterimäki kuuluu osana Pääkaupunginseudun I maailman-
sodan linnoitteisiin ja sen rajat ovat lännessä laajemmat kuin VL/s – 
alueen rajat. Toisen maailmansodan linnoitteita käsitellään kiinteiden 
muinaismuistojen tavoin, mutta niitä ei vielä suojella kaavoissa sm -
merkinnällä. 

Raide-Jokerin pikaraitiotie on suunniteltu kulkemaan Patterinmäen alit-
se tunnelissa. Tunnelin läntinen suuaukko on melko lähellä linnoitteita. 
Itäinen suuaukko sijaitsee kauempana linnoitteista. Tunnelin rakennus-
työt tulee suorittaa linnoitteita ja niiden ympäristöä vahingoittamatta. 
Tunneli ei tarvitse ilma-, savunpoisto- ja/tai poistumiskuiluja tunnelio-
suudella.

Patterimäen länsireunaan aivan linnoitteiden länsipuolelle on suunnitel-
tu mahdollisen kalliovarikon sisäänajo ja varikon maanpäälliset toimin-
nat. Vuoden 2008 kaavaluonnoksessa kolmikerroksinen korkea raken-
nus, rinteen tasaus ja ulkoilutien siirtäminen lähemmäksi linnoitusta vai-
kuttavat merkittävästi huonontavasti linnoitusmäen hienon kokonaisuu-
den säilymiseen länteen päin. Nyt linnoitteita ympäröi kaikilta suunnilta 
rinteillä olevat metsäalueet. Suojametsävyöhyke vähenisi varikon koh-
dalla merkittävästi ja korkeat rakennukset tulisivat eteen. Varikon suun-
nitellut rakennukset sijaitsevat RKY 2009 -kohteen alueella. Maanalai-
sen varikon ilma-, savunpoisto- ja/tai poistumiskuilujen paikat ja maan-
päälliset rakenteet sijoitetaan linnoitusrakenteiden ulkopuolelle ja sovi-
tetaan maastoon. Kaupunginmuseon mielestä varikkoa ei tule sijoittaa 
aiemmin esitettyjen suunnitelmien mukaisena aivan linnoitusten vie-
reen.

Patterinmäen itäpuolelle Pitäjänmäentien ja Pajamäentien risteyksen 
luokse on ehdotuksessa osoitettu uutta asuntorakentamista puistoalu-
eelle Helsingin vuoden 2002 yleiskaavan mukaisesti. Kohdealueen läpi 
kulkee Patterinmäeltä Pitäjänmäentielle ulkoilutie, joka on muinaismuis-
tolain suojelema tykkitie. Tykkitien itäosa tulee tuhoutumaan näiden 
suunnitelmien mukaan kohdalle rakennettavan maanalaisen autohallin 
takia. Muinaisjäännökseen kajoamisesta tulee neuvotella Museoviras-
ton kanssa ennen asemakaavaehdotusta. Heti tykkitien kohdalle ja ete-
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läpuolelle tulee uusi yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu tie, 
jolla pelastus- ja huoltoajo on sallittu. Se on jatko länsiosan tykkitielle.

Kaupunginmuseo esittää, että suunnittelualueen olemassa olevaan ra-
kennuskantaan liittyvät mahdolliset suojelutavoitteet selvitetään asema-
kaavatyön yhteydessä. Kaupunginmuseo osallistuu arvotustyöhön.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmaan ja asemakaavan muutosluonnokseen.
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