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Kaupunginmuseon lausunto Pitäjänmäen (46. ko) Patterimäen, Rai-
de-Jokerin asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12434
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 12.12.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Pitäjänmäen (46.KO) Patterimäen, Raide-Jokerin asemakaavan muuto-
sehdotuksesta. Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta.

Kaavamuutosaluetta on supistettu kaavaluonnoksen nähtävilläolovai-
heen jälkeen koskemaan vain Raide-Jokerin linjausta ja siihen liittyvine 
välttämättömine liikennejärjestelyineen. Kaavaratkaisu mahdollistaa 
Raide-Jokerin toteutuksen Pitäjänmäentien katualueella, Patterimäen 
alittavassa tunnelissa sekä Patterimäen länsipuolisella lähivirkistysalu-
eella. Kaavamuutos sisältää myös raidelinjan edellyttämiä katualueiden 
liikennejärjestelyjä, pysäköintialueen sekä Pitäjänmäentielle uuden ali-
kulkureitin, joka yhdistää virkistysreitin ja Mätäjoen purouoman. Raide-
linjauksen vuoksi on myös ollut tarpeen muuttaa teollisuustontin 
46038/10 muotoa. 

Kaupunginmuseon lausunto koskee asemakaavan muutosalueen kes-
kiosassa Patterimäen korkealla kalliolla sijaitsevaa muinaismuistolain 
perusteella suojeltua ensimmäisen maailmasodan aikana rakennettua 
Viaporin maarintaman tukikohta XXXV:n asemaa 11. Raitiotien linjaus 
kulkee Pitäjänmäentien ja Takkatie-Ravitien välillä Patterimäen linnoit-
teiden alitse tunnelina. Asemakaavamuutosalue käsittää vain kapean 
kaistaleen Patterimäen linnoitteista. Ne sisältyvät asemakaavan muu-
toksessa VL/s-1 – alueeseen, jolle on seuraava määräys; Lähivirkisty-
salue, jolla luonnonympäristö ja alueella olevat sotahistoriaan liittyvät 
rakenteet tulee säilyttää. Alueella tehtävistä toimenpiteistä on neuvotel-
tava kaupungin ympäristökeskuksen ja kaupunginmuseon kanssa. 

Mäellä sijaitsee runsaasti erilaisia hyvin hoidettuja linnoitteita, joista osa 
on täytetty. Kukkulalla sijaitsee myös toisen maailmansodan aikainen il-
matorjuntapatteri (Paja), jonka tykkiasemia ja muita suojia on tehty van-
hojen linnoituslaitteiden viereen ja toisinaan myös päälle. Asemasta 
johtaa itään Pitäjänmäentielle nykyisin ulkoilutienä oleva ensimmäisen 
maailmansodan aikainen tykkitie. RKY 2009 – listauksessa Patterimäki 
kuuluu osana arvokkaisiin Pääkaupunginseudun I maailmansodan lin-
noitteisiin. Sen rajat ovat lännessä laajemmat kuin VL/s – alueen rajat. 
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Toisen maailmansodan linnoitteita käsitellään kiinteiden muinaismuisto-
jen tavoin, mutta niitä ei vielä suojella kaavoissa sm - merkinnällä.

Kaikki ensimmäisen maailmasodan aikaiset linnoitusrakenteet ovat 
muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiinteitä muinaisjäännöksiä ja si-
ten lain suojaamina ne pitää merkitä asemakaavaan sm – merkinnällä 
ja tarkemmilla kaavamäärityksillä. 

Raide-Jokeri kulkee linnoitteiden kohdalla tunnelissa. Kalliotunnelin pi-
tuus on 296 metriä ja kahden betonitunnelin yhteispituus 76 m. Tunne-
lin läntinen suuaukko on melko lähellä yläpuolella sijaitsevia linnoitteita, 
jotka tulee ottaa louhintatöissä huomioon. Itäinen suuaukko sijaitsee 
linnoitusalueen ulkopuolella. Tunneliin ei tehdä pystykuiluina toteutetta-
via ilma-, savunpoisto- ja/tai poistumisteitä, jotka vaikuttaisivat linnoit-
teisiin. 

Linnoitusalueen lähistöllä tehtävät työt, tekniset rakennelmat ja laitteet 
tulee tehdä arvokkaan linnoitusalueen ja puistoympäristön edellyttämäl-
lä tavalla. Tunneliosan molemmissa päissä on kattavat betonikannet, 
jotka sijaitsevat lähivirkistysalueilla. Kaavan mukaan betonikannet tulee 
rakentaa siten, että niille tulee voidaan sijoittaa ulkoilutiet. Kansiraken-
teen kantavuutta ja korkeutta määriteltäessä tulee ottaa huomioon lähi-
virkistysalueen istutuksiin tarvittavan kasvualustan paksuus ja paino. 
Samoin suuaukon ja betonikannen maisemoinnissa alue tulee rakenta-
misen jälkeen kunnostaa linnoitusalueen ja puistoalueen kokonaisuutta 
ja arvoa vastaavaan tilaan. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava asemakaavan muu-
tokseen.
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