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VUOROVAIKUTUSRAPORTTISSA esitetään vastineet kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin. 
Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä.   

 

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI  Pitäjänmäen Patterimäen Raide-Jokerin asemakaavan muutos (nro 12434)      Vuorovaikutusraportin sisältö   Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutok-sen valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä, muistutuk-sista ja lausunnoista sekä vastineet niihin.   Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-joisesplanadi 11–13.    LIITE  Asukastilaisuuksien 12.5.2015 ja 14.3.2016 muistiot  
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Kaavoituksen eteneminen  

   

Vireilletulo

•kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 kaupungin aloitteesta. Suunnitelmaan sisältyneen 
varikon kohdalla kaavoitus on tullut vireille jo 2007 

•suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa 

OAS 

•vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) sekä kaavan valmisteluaineiston 
nähtävilläolosta ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-
ilmoituksella Helsingin Uutisissa

•OAS nähtävillä 4.5.–5.6.2015, asukastilaisuus Jokerimessuilla 12.5.2015 Strömbergin ala-asteella, 
Takomotie 13

•OAS:sta ja valmisteluaineistosta on  mahdollisuus esittää mielipiteitä

Luonnos

•tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnosaineiston nähtävilläolosta 
ilmoitetaan osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/ksv sekä lehti-ilmoituksella Helsingin 
Uutisissa

•Tarkistettu OAS ja luonnosaineisto nähtävillä 7.3.–29.3.2016, asukastilaisuus 14.3.2016 
Strömbergin ala-asteella, Takomotie 1

•Tarkistetusta OAS:sta ja luonnosaineistosta on mahdollisuus esittää mielipiteitä

Ehdotus

•kaavaehdotus esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle 29.11.2016

•mielipiteisiin ja muistutuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka löytyy karttapalvelusta 
kartta.hel.fi

•lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen 
yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa

•kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa, 
Hufvudstadsbladetissa, Metro-lehdessä, verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset sekä 
Helsingin kaupungin kirjaamon ilmoitustaululla 

•viranomaisilta pyydetään lausunnot ja kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä muistutus 

•lausunnot ja muistutukset käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Hyväksy-
minen

•kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 

•kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan

•tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjallisesti 
pyytäneet julkisen nähtävilläolon aikana

•kaava tulee voimaan.
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN  Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 4.5.–5.6.2015  Viranomaisten kannanotot   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta saa-tiin kannanotot seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:   
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 
 Helsingin taidemuseo  
 Museovirasto 
 kaupunginmuseo 
 kiinteistöviraston geotekninen osasto  
 kiinteistöviraston tilakeskus  
 kiinteistöviraston tonttiosasto  
 liikuntavirasto  
 pelastuslaitos  
 rakennusvalvontavirasto  
 rakennusvirasto  
 ympäristökeskus 
 Espoon kaupunki  Yhteenveto viranomaisten kannanotoista  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) toteaa, että Raide-Jokeri on Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015:n ensimmäiselle kaudelle (2016–2025) priorisoitu hanke.  Koska alueen joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät, tulee maankäyttö suunnitella tehokkaaksi. Pitäjänmäentien bussipysäkkien mitoituksessa on huomioitava alueen tiheä bussiliikenne. Pysäkkien pituus on mitoi-tettava kahdelle telibussille. Pajamäentien liittymässä sijaitsevat Talin siirtolapuutarhan bussipysäkit toimivat myös ajantasauspysäkkeinä, jo-ten ne tulisi sijoittaa pysäkkilevennykseen.   Raide-Jokerin linjaukselle on varattava Pitäjänmäentien poikkileikkauk-sessa riittävä tila raitiotien omalle kaistalle sekä pysäkeille. Linjauksen tilavarauksen pitää perustua valmisteilla olevaan Raide-Jokerin hanke-suunnitelmaan.   
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Vastine  HSL:n kanssa käytyjen keskustelujen perusteella pysäkkisyvennysten toteuttaminen Pitäjänmäentielle ei ole välttämättömyys, sillä ajanta-sauksen voi siirtää toisaalle linjan reitin varrelle. Asemakaavassa mää-ritellyissä katualueen rajoissa on kuitenkin mahdollistettu pysäkkisyven-nysten toteutus Pitäjänmäentielle, jos niille ilmenee myöhemmin tar-vetta.  Asemakaavassa määritelty katualueen leveys perustuu kaavan liitteenä olevaan liikennesuunnitelmaan, joka on tehty Raide-Jokerin hanke-suunnitelman pohjalta.  Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto toteaa, että alueella sijaitsee käytössä olevia vesihuoltolinjoja sekä tärkeä päävesi-johto, jotka tulee huomioida alueen maankäytön suunnittelussa. Ase-makaavoituksen yhteydessä tulee selvittää uuden vesihuollon ja mah-dollisten johtosiirtojen tarve sekä huomioida riittävät tilavaraukset vesi-huollon putkille ja laitteille. Alustava vesihuollon yleissuunnitelma kus-tannusarvioineen tulee laatia kaavoituksen yhteydessä ja esittää kaa-vaselostuksen osana.  Vastine  Vesihuoltolinjat ja niiden siirrot on huomioitu kaavamuutoksen valmiste-lussa. Alustavia johtosiirtoja ja kustannuksia on käsitelty Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa 2015. Muilta osin HSY:n näkemykset huomioi-daan myöhemmin laadittavassa täydennysrakentamista koskevassa kaavamuutoksessa.  Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) katsoo, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja sille tulee myös taata es-teetön kulku. Liikennöintiolosuhteet tulee tehdä niin, että valo-ohjaama-ton vasemmalle kääntyminen raitiotien yli on estetty. Jalankulkijoiden suojateitä tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli ja vain sellaisiin koh-tiin, jossa se ei hidasta raitiovaunun kulkua. Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja, jotka tulee huo-mioida raitiotien lähialueen kiinteistöjen suunnittelussa.   Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistu-massa olevaa Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa määritellään raitiotien ja pikaraitiotien katutilasta vaatima tilan-tarve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.  Vastine  Asemakaava on laadittu kaavan liitteenä olevan liikennesuunnitelman pohjalta. Liikennesuunnitelma on tehty HKL:n kommenttien mukaisesti. 
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Kiinteistöviraston tilakeskus ilmoittaa, että rakennusviraston varikko-toiminta on siirtynyt rakennusvirastosta erotetulle Staralle. Tarve uu-teen tukikohtaan on lykkääntynyt Atomitien varikon saatua jatkoaikaa, mutta varaustarve Patterinmäen maanalaiselle varikolle on edelleen olemassa.   Vastine  Nyt valmisteltavassa asemakaavan muutoksessa on varauduttu Patte-rimäen maanalaisen varikon tilavaraukseen. Varikkoa varten laaditaan erillinen asemakaavan muutos myöhemmin.  Helsingin taidemuseo esittää, että Patterimäen kaltaisella täydennys-rakentamisalueella julkisen taiteen avulla voitaisiin vahvistaa alueen identiteettiä ja osaltaan luoda viihtyisää rakennettua ympäristöä. Kaa-voitusvaiheessa on hyvä nostaa esiin näitä mahdollisia taiteen sijoitus-paikkoja.  Museoviraston ja kaupunginmuseon välisen yhteistyösopimuksen perusteella Helsingin kaupunginmuseo lausuu kyseessä olevasta asi-asta.  Kaupunginmuseon lausunto kiinteiden muinaisjäännösten osalta koskee itse Patterimäkeä, jonne suunnitellaan asemakaavan muutosta tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä varten.   Patterinmäellä sijaitsee merkittävä ensimmäisen maailmasodan aikana rakennetun Helsingin maalinnoituksen tukikohta ja mm. tykkitie. Kaikki ensimmäisen maailmasodan aikaiset rakenteet ovat muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiinteitä muinaisjäännöksiä ja siten lain suojaamina ne pitää merkitä asemakaavaan sm -merkinnällä. Myös toisen maail-mansodan linnoitteita käsitellään samalla tavoin, mutta niitä ei vielä suojella kaavoissa sm -merkinnällä. Raide-Jokerin tunneliaukot tulee sijoittaa riittävän kauaksi linnoitteista ja tykkitiestä ja tunnelin louhinta suorittaa linnoitteita vahingoittamatta. Samoin on otettava huomioon erilaisten ilma- ja poistumiskuilujen paikat ja maanpäälliset rakenteet sekä kalliovarikon sisäänajo ja varikon maanpäälliset toiminnat linnoi-tuksen rakenteisiin nähden. Kaupunginmuseon mielestä varikkoa ei tule sijoittaa aiemmin esitettyjen suunnitelmien mukaisena aivan linnoi-tusten viereen.  Suunnittelualueen läpi kulkee muinaismuistolain suojelema tykkitie. Se täytyy ottaa huomioon suunnittelussa säilyttämällä se asuinalueen läpi menevänä ulkoilutienä. Kaupunginmuseo esittää, että suunnittelualu-een muuhun rakennuskantaan liittyvät mahdolliset suojelutavoitteet sel-vitetään asemakaavatyön yhteydessä. Kaupunginmuseo osallistuu ar-votustyöhön.   
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Vastine   Raide-Jokerin tunneli ei edellytä maan päälle nousevia erillisiä pysty-kuiluja. Tunnelin edellyttämät hätäpoistumis-, ilmanvaihto- ja savun-poistojärjestelyt on suunniteltu toteutettavaksi tunnelin suuaukkojen kautta. Maanalaisen yleiskaavan mukaiselle yhdyskuntateknistä huol-toa varten olevalle tilavaraukselle laaditaan erillinen asemakaavan muutos myöhemmin.   Asemakaavassa määrätään, että maanalaiset tilat on sijoitettava, lou-hittava ja lujitettava siten, ettei niistä tai niiden rakentamisesta aiheudu vahinkoa rakennuksille tai rakenteille, kaduille eikä puuistutuksille eikä haittaa tai vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille.   Ympäristökeskus pitää poikittaisen raideliikenteen kehittämistä erittäin kannatettavana. Pikaraitiotiereitin varrella tiivis täydennysrakentaminen tukee mm. joukkoliikenteen kulkutapaosuudelle ja ilmastonmuutoksen hillinnälle asetettuja tavoitteita.   Kaavan tulee mahdollistaa rakentaminen vuoden 2021 alusta voimaan tulevien energiatehokkuusvaatimusten mukaisesti. Kaavan jatkovalmis-telussa tulee esittää kuvaus hulevesistrategian mukaisesta hulevesien hallinnan järjestelyistä. Hulevesien hallinnassa tulee varautua kasvaviin sademääriin ja rankkasateisiin.   Suunnittelualueelle sijoittuu useita Helsingin luontotietojärjestelmän kohteita. Pajamäen linnoituskallion (35/91) hyvin arvokas I arvoluokan kasvillisuuskohde sijoittuu samalle alueelle kuin muinaismuistolailla suojeltu ensimmäisen maailmansodan maalinnoituksen tukikohta. Hel-singin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 ehdotuksessa esitetään Patterimäen perustamista luonnonsuojelualueeksi sen kallionlaella ole-van monipuolisen ketokasvillisuuden perusteella. Luonnonsuojelualu-etta perustettaessa alue rajataan siten, että liikennealue ja mahdolliset varikkotoimintojen maanpäälliset alueet jäävät rajauksen ulkopuolelle.   Kaavamuutosalueen metsäiset kalliot ja jyrkänteet sekä länsiosan kui-vahkot lehtoalueet kuuluvat Talin arvokkaaseen metsään ja ne on osoi-tettu metsäluonnon monimuotoisuuskohteiksi. Metsäalueet sisältävät metsäluonnon monimuotoisuusohjelman kriteeriluokkien II ja III kuvi-oita. Patterimäeltä on metsäinen yhteys lounaaseen ja tätä kautta Talin metsäalueelle. Yhteydellä on merkitystä myös liito-oraville. Patterimä-ellä on lisäksi tärkeä merkitys rakennetun alueen sisään jäävänä met-säisenä ulkoilualueena. Arvokkaat virkistysalueet tulee pyrkiä säilyttä-mään mahdollisimman laajoina. Rakentamisen aikana tulee huolehtia myös siitä, ettei Pajamäenojaan ja sitä kautta Mätäjokeen kulkeudu huomattavia määriä kiintoainesta.  
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Pitäjänmäentien liikenne aiheuttaa ilmanlaatu- ja meluhaittoja ja myös pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja mahdollisesti myös tärinää tai run-koääniä. Alueen jatkosuunnittelua varten tulee tehdä ilmanlaatu- ja me-luvaikutusarviointi. Vaikutusten arviointi tulee kohdistaa myös jo ole-massa oleviin asuinrakennuksiin sekä virkistysalueelle.   Raide-Jokerin linjausta siirrettiin hankesuunnitelmassa aikaisempia suunnitelmia lähemmäs Arinatien tonttien rajaa lähivirkistysalueen säästämiseksi mahdollisimman yhtenäisenä.  Asemakaavan muutosalue sijaitsee lähellä Teknos Oy:n maalitehdasta, joka on mahdollista suuronnettomuusvaaraa aiheuttava kohde. Teh-taan konsultaatiovyöhykkeen laajuus on 1 km, ja kaavamuutosalue si-joittuu vyöhykkeen sisään. Jatkosuunnittelussa on selvitettävä tuotanto-laitoksen toimintaan liittyvät riskit onnettomuusvaaran kannalta. Lisäksi asiasta on pyydettävä lausunto Tukesilta ja pelastusviranomaiselta. Maalitehtaan toiminnasta voi aiheutua kaavamuutosalueelle mm. melu- ja hajuhaittoja. Toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset tulee arvi-oida.   Vastine  Asemakaavan rajaus on pienentynyt luonnosvaiheen jälkeen ja tämä asemakaava sisältää vain Raide-Jokerin osuuden ja sen vaatimat lii-kennejärjestelyt. HKR:n maanalaisen varikon maanpäälliset osat eivät kuulu enää kaava-alueeseen ja tullaan kaavoittamaan myöhemmin. Vi-heralueiden suunnittelu ja mm. luonnonsuojelualueita koskevat kysy-mykset tullaan ratkaisemaan myöhemmässä vaiheessa. Samoin asuin-rakentaminen, siihen liittyvät hulevesikysymykset sekä ilmanlaatu- ja meluvaikutusarviointi tullaan ratkomaan myöhemmin laadittavan kaa-van puitteissa. Pikaraitiotien liikenteestä aiheutuva runkomelu ja tärinä tulee lähtökohtaisesti torjua radan rakenteissa.  Teknos Oy:n toiminnan riskit on selvitetty työn aikana. Kohteesta on laadittu onnettomuuksien vaikutusten arviointi, johon kuuluvia pääasial-lisia osatehtäviä ovat vaarojen tunnistaminen potentiaalisten ongelmien analyysillä, vaarojen luokittelu ja seurausten analysointi mallintamalla. Tulosten perusteella ei todettu raideliikenteeseen kohdistuvia seurauk-sia, jotka aiheuttaisivat liian voimakasta lämpösäteilyä, räjähdyspaine-vaikutuksia tai ilman haitallisten yhdisteiden pitoisuuksia raideliikenteen matkustajille.   Mahdollisten suurten onnettomuuksien, kuten tulipalojen sattuessa te-ollisuusalueella tai muuallakin Raide-Jokerin varrella, on kuitenkin mah-dollista, että pääsyä onnettomuusalueelle rajoitettaisiin operatiivisen toiminnan aikana.   
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Teollisuuslaitosten normaalista toiminnasta ei ole arvioitu koituvat sel-laisia melu- tai hajuvaikutuksia, jotka kohdistuisivat merkittävällä tavalla raitiotieliikenteeseen tai sen matkustajiin.  Selostusta on täydennetty teollisuusalueiden vaikutusten osalta.  Espoon kaupunki pitää Patterimäen asemakaavamuutosta hyvänä ja asianmukaisena hankkeena ja osallistuu Espoon rataosuudella Raide-Jokerin asemakaavoitukseen ja suunnitteluyhteistyöhön Helsingin kau-pungin kanssa. Asumisen ja työpaikkojen rakentaminen pikaraitiotien varsille on perusteltua joukkoliikenneinvestoinnin hyödyntämistä. Erityi-sen tärkeänä Espoon kaupunki pitää asemakaavoituksen ja kaupunki-rakenteen sovittamista yhteen kaupunkien rajakohdan molemmin puo-lin. Raide-Jokeriin liittyvät Asemakaavahankkeet käynnistyvät Espoon puolella syksyllä 2015. Espoon kaupungilla ei ole huomautettavaa Pat-terimäen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.  Kiinteistöviraston tonttiosastolla ja geoteknisellä osastolla, liikun-tavirastolla, pelastuslaitoksella, rakennusvirastolla ja rakennusval-vontavirastolla ei ole osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta lausutta-vaa.  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-vissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä.   Kaavamuutosaluetta on supistettu aikataulusyistä koskemaan vain Raide-Jokerin linjausta koskevaa aluetta. Suurin osa kannanotoista kohdistui supistetun kaava-alueen ulkopuolisiin asioihin ja nämä kan-nanotot otetaan huomioon myöhemmin muun alueen kaavoituksen yh-teydessä.  Yhteenveto mielipiteistä   Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-via mielipidekirjeitä saapui 17 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esi-tetty asukastilaisuudessa ja puhelimitse.   Mielipiteet kohdistuivat pääosin täydennysrakentamiseen, viheralueisiin sekä Raide-Jokerin liikenteeseen ja raidelinjaukseen  Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä. Suurin osa kannanotoista kohdistui supistetun kaava-alueen ulkopuolisiin asioihin ja nämä kan-nanotot otetaan huomioon myöhemmin muun alueen kaavoituksen yh-teydessä.  
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettyihin mielipiteisiin on vas-tattu kootusti yhdessä luonnoksesta esitettyjen mielipiteiden kanssa al-kaen sivulta 15.  Yhteenveto asukastilaisuudesta 12.5.2015  Asukastilaisuudessa 12.5.2015 keskusteltiin enimmäkseen Raide-Jo-kerihankkeesta ja muista liikenneasioista sekä niiden vaikutuksesta Patterimäen metsäalueeseen. Asukastilaisuus oli Jokeri-messujen yh-teydessä.  Luonnosaineiston nähtävilläolo 7.3.–29.3.2016.     Kuten edellä todettu, kaavaluonnoksen nähtävilläolovaiheen jälkeen on kaava-aluetta muutettu merkittävästi pienemmäksi. Täydennysrakenta-miseen suunnitellut uudet tontit ja kadut, HKR:n kalliovarikko ja siihen liittyvä yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva ET-tontti sekä viher- ja ur-heilualueita koskeva kaavan päivittäminen mm. luonnonsuojelun ja lin-noitusten suojelun tavoitteet huomioivaksi, on aikataulusyistä jätetty pois tästä kaavaehdotuksesta.   Luonnosvaiheessa esitetystä kaava-alueesta on siis asemakaavaehdo-tukseen otettu mukaan vain raidelinjan vaatima alueen osa siihen liitty-vine välttämättömine liikennejärjestelyineen. Muun alueen osalta kaa-vatyötä on tarkoitus jatkaa vuoden 2017 aikana.  Jo annetut mielipiteet ja kannanotot otetaan tällöin huomioon suunnittelutyössä. Muuta alu-etta koskevasta kaavaehdotuksesta tullaan pyytämään myös lausunnot kaavaluonnokseen kantaa ottaneilta tahoilta.  Viranomaisten kannanotot   
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 Museovirasto 
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 
 Helsingin taidemuseo 
 kaupunginmuseo 
 kiinteistöviraston geotekninen osasto 
 kiinteistöviraston tilakeskus  
 kiinteistöviraston tonttiosasto  
 liikuntavirasto 
 pelastuslaitos  
 rakennusvalvontavirasto  
 rakennusvirasto 
 ympäristökeskus 
 Rakentamispalvelu (Stara)   
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista ja niihin annetut vasti-neet  Rakentamispalvelu Stara toteaa, että Atomitien tukikohdasta luopumi-nen ei ole ajankohtaista, mutta esittää, että Patterimäen alueen kaava-luonnoksessa ja Raide-Jokerin yksityiskohtaisessa linjauksessa huomi-oidaan maanalaisen kalliotukikohdan sijoittamisedellytysten säilyminen suunniteltuun paikkaan. Tämän lisäksi Patterimäessä tällä hetkellä toi-mivan hiekka- ja suolasiilon toimintaedellytykset tulee jatkossakin tur-vata.  Vastine  Nyt valmisteltavassa asemakaavan muutoksessa on varauduttu Patte-rimäen maanalaisen varikon tilavaraukseen. Varikkoa varten laaditaan erillinen asemakaavan muutos myöhemmin. Patterimäessä tällä het-kellä toimivan hiekka- ja suolasiilon toimintaedellytyksiä ei muuteta tä-män asemakaavamuutoksen yhteydessä.  Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) pitää täydennysra-kentamista perusteltuna joukkoliikenteen korkean palvelutason vuoksi ja toteaa, että täydennysrakentamisalueet sijaitsevat lähellä joukkolii-kenteen pysäkkejä. HSL kiinnittää huomiota Takkatien pysäkin poista-miseen aluevarauksista, mutta katsoo, että joukkoliikenteen saavutetta-vuutta tulee tarkastella kokonaisuutena. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee vielä tutkia Strömberginkujan kohdalla olevan pysäkin ja polku-pyöräliikenteen yhteensovittaminen.   Vastine   Strömberginkuja ei kuulu kaavamuutosalueeseen, mutta sen kohdalla olevan pysäkin ja polkupyöräliikenteen yhteensovittamista voidaan tar-vittaessa tutkia alueelle myöhemmin laadittavan kaavamuutoksen yh-teydessä. Muilta osin kaupunkisuunnitteluvirasto viittaa OAS-vaiheessa annettuun vastineeseen.   Ympäristökeskus toteaa, että Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 (Ylk 20.9.2015) esitetään Patterimäen perustamista luon-nonsuojelualueeksi. Asemakaavaluonnoksessa alue on osoitettu VL/s-1 -merkinnällä. Kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston ja ympä-ristökeskuksen maastokäynnillä 24.2.2016 on sovittu luonnonsuojelu-alueeksi perustettavan alueen osoittamisesta asemakaavassa SL-merkinnällä. Ympäristökeskus katsoo, että Patterimäen länsijyrkänteen ja sen alusmetsän luontoarvot sekä maisemalliset arvot tulevat väistä-mättä heikentymään varikon maanpäällisten osin rakentamisen myötä ja jatkosuunnittelussa tulee pyrkiä välttämään ja lieventämään varikon maanpäällisten toimintojen luontoarvoille aiheuttamia haittoja. Patteri-
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mäeltä on metsäinen yhteys lounaaseen ja tätä kautta Talin metsäalu-eelle. Yhteydellä on merkitystä myös liito-oraville ja keväällä 2016 alu-eella tehtävän liito-oravakartoituksen tulokset tulee jatkosuunnittelussa ottaa huomioon.  Kaavaluonnoksesta jää epäselväksi, miten asemakaava edistää ekolo-gista kestävyyttä muutoin, kuin mahdollistamalla pikaraitiotien rakenta-misen ja täydennysrakentamisen sekä kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantamisen. Kaavaratkaisu edellyttää hulevesien imeyttämistä ja pi-dättämistä tonteilla. Kaavan jatkovalmistelussa tulee esittää huleve-sistrategian mukainen kuvaus hulevesien hallinnasta ja täydentää kaa-vamääräyksiä tältä osin.  Rakentamisen aikana tulee huolehtia siitä, ettei Pajamäenojaan tai Mä-täjokeen kulkeudu huomattavia määriä kiintoainesta, joka olisi haitaksi meritaimenelle.  Liikenteen haittoihin liittyvät selvitykset ovat vasta tekeillä, joten haitto-jen lieventämiseen tarvittavia toimia tai suunnitteluratkaisuja ei voida arvioida. Tulee kuitenkin kiinnittää huomiota pikaraitiotiestä mahdolli-sesti aiheutuviin tärinä- ja /tai runkoäänihaittoihin sekä teollisuusalueen toiminnasta aiheutuviin raskaan liikenteen haittoihin.  Asemakaava-alueen pohjoispuolella sijaitsevan Teknos Oy:n maaliteh-taan toimintaan liittyvät riskit ja niihin varautuminen onnettomuusvaaran kannalta tulee selvittää. Myös normaalitoiminnan ympäristöhaitat, kuten hajuhaitat, tulee arvioida. Ennen rakentamiseen ryhtymistä on syytä selvittää maaperän mahdollinen pilaantuneisuus ja kunnostustarve.  Vastine  Alueella on suoritettu liito-oravakartoitus vuosina 2014 ja 2016 Helsin-gin ympäristökeskuksen tilaamana. Kummallakaan kerralla kaava-alu-eelta ei ole löytynyt liito-oravia.  Asemakaavaratkaisu parantaa Mätäjoen ekologista jatkuvuutta. Ase-makaava esittää, että nykyisellään betonisena siltarumpuna toteutettu Mätäjoen Pitäjänmäentien alitus avataan leveämmäksi, joka mahdollis-taa yhdistetyn alikulun Mätäjoen uomalle ja kevyen liikenteen yhtey-delle. Pitäjänmäentien alitus on arvioitu Mätäjoen valuma-alueen hule-vesiselvityksessä ja suunnitelmassa (2014) erityiseksi tulvariskikoh-teeksi. Vuonna 1998 Strömbergin puistossa olikin erityisen paha tulva, jossa vesi nousi Strömbergintie 4 kiinteistön alakertaan. Esitetty yhdis-tetty alikulku vähentää myös Strömbergin puiston tulvariskiä.  Pikaraitiotien liikenteestä aiheutuva runkomelu ja tärinä tulee lähtökoh-taisesti torjua radan rakenteissa. Kaavassa on annettu raitiotien suun-
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nittelua koskeva määräys, jolla pyritään varmistamaan, ettei raitiotielii-kenteestä tulevaisuudessa aiheudu sen lähiympäristön rakennuksiin merkittävää runkomelu- tai tärinähaittaa. Raitiotieliikenteen aiheutta-man runkomelun tai tärinän torjuntatarvetta ja laajuutta arvioitaessa tu-lee ottaa huomioon raitiotien ympäristössä olevan nykyisen sekä nyt asemakaavoitettavan rakennuskannan lisäksi myös tuleva yleiskaavan mahdollistama rakentaminen radan läheisyyteen.  Teknos Oy:n toiminnan riskit on selvitetty työn aikana. Kohteesta on laadittu onnettomuuksien vaikutusten arviointi, johon kuuluvia pääasial-lisia osatehtäviä ovat vaarojen tunnistaminen potentiaalisten ongelmien analyysillä, vaarojen luokittelu ja seurausten analysointi mallintamalla. Tulosten perusteella ei todettu raideliikenteeseen kohdistuvia seurauk-sia, jotka aiheuttaisivat liian voimakasta lämpösäteilyä, räjähdyspaine-vaikutuksia tai ilman haitallisten yhdisteiden pitoisuuksia raideliikenteen matkustajille.   Mahdollisten suurten onnettomuuksien, kuten tulipalojen sattuessa te-ollisuusalueella tai muuallakin Raide-Jokerin varrella, on kuitenkin mah-dollista, että pääsyä onnettomuusalueelle rajoitettaisiin operatiivisen toiminnan aikana.   Teollisuuslaitosten normaalista toiminnasta ei ole arvioitu koituvat sel-laisia melu- tai hajuvaikutuksia, jotka kohdistuisivat merkittävällä tavalla raitiotieliikenteeseen tai sen matkustajiin.  Selostusta on täydennetty teollisuusalueiden vaikutusten osalta. Asemakaavaan on lisätty määräys, jonka mukaan maaperän mahdolli-nen pilaantuneisuus ja kunnostustarve tulee selvittää.  Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto ilmoittaa, että alueelle tulee laatia alustava vesihuollon yleissuunnitelma ja yleis-suunnitelma kustannusarvioineen tulee esittää kaavaselostuksen osana. Pitäjänmäentiellä kulkeva jätevesiviemäri ja DN 200 jakeluve-sijohto sijaitsevat tunnelissa korttelin 46022 kohdalla, mikä tulee mer-kitä asemakaavaan. Pitäjänmäentielle tontin 46022/10 itäpuolelle on asemakaavaluonnoksessa esitetty istutettava puurivi. Ko. kohdassa si-jaitsee käytössä oleva DN 600 päävesijohto. Puurivin ja muiden raken-teiden etäisyyden DN 600 päävesijohdosta tulee olla vähintään 4 met-riä.   Vastine  Vesihuoltolinjat ja niiden siirrot on huomioitu kaavamuutoksen valmiste-lussa ja huomioidaan Patterimäen alueen jatkosuunnittelussa.  Alusta-via johtosiirtoja ja kustannuksia on käsitelty Raide-Jokerin hankesuun-nitelmassa 2015. Korttelin 46022 alue sekä sitä sivuava katualueen osa ei kuulu käsiteltävänä olevaan supistettuun kaava-alueeseen. 
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HSY:n mainitsemat seikat otetaan huomioon, kun suunnittelua jatke-taan kaavan luonnosvaiheen mukaisessa laajuudessa.   Museoviraston ja kaupunginmuseon välisen yhteistyösopimuksen perusteella Helsingin kaupunginmuseo lausuu kyseessä olevasta asi-asta.  Kaupunginmuseo toteaa, että Patterimäellä on runsaasti erilaisia en-simmäisen maailmansodan aikaisia linnoitteita ja tykkitie, jotka pitää merkitä asemakaavaan sm–merkinnällä ja tarkemmilla kaavamäärityk-sillä. Kukkulalla sijaitsee myös toisen maailmansodan aikainen ilmator-juntapatteri ja ammusvarasto. Alueella tehtävistä toimenpiteistä on neu-voteltava kaupungin ympäristökeskuksen ja kaupunginmuseon kanssa. Raide-Jokerin tunnelin läntinen suuaukko on melko lähellä linnoitteita. Tunnelin rakennustyöt tulee suorittaa linnoitteita ja niiden ympäristöä vahingoittamatta.   Varikon suunnitellut rakennukset sijaitsevat RKY 2009 -kohteen alu-eella ja suojametsävyöhyke vähenisi varikon kohdalla merkittävästi. Kaupunginmuseon mielestä varikkoa ei tule sijoittaa aiemmin esitetty-jen suunnitelmien mukaisena aivan linnoitusten viereen. Tykkitien itä-osa tulee tuhoutumaan rakentamissuunnitelmien mukaan maanalaisen autohallin takia. Muinaisjäännökseen kajoamisesta tulee neuvotella Museoviraston kanssa ennen asemakaavaehdotusta. Kaupunginmu-seo esittää, että suunnittelualueen olemassa olevaan rakennuskantaan liittyvät mahdolliset suojelutavoitteet selvitetään asemakaavatyön yh-teydessä. Kaupunginmuseo osallistuu arvotustyöhön.  Vastine  Asemakaavassa määrätään, että maanalaiset tilat on sijoitettava, lou-hittava ja lujitettava siten, ettei niistä tai niiden rakentamisesta aiheudu vahinkoa rakennuksille tai rakenteille, kaduille eikä puuistutuksille eikä haittaa tai vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille. Pääosa linnoitteista ja tykkitie eivät kuulu käsiteltävänä olevaan supistettuun kaava-aluee-seen. Kaupunginmuseon mainitsemat seikat otetaan huomioon, kun kaavatyötä jatketaan.   Rakennusvirasto toteaa, että Mätäjoen nykyinen siltarumpu on käyt-töikänsä päässä ja tulee uusia ennen Raide-Jokerin rakentamista. Tämä mahdollistaa Mätäjoen uoman ja kevyen liikenteen alikulun yh-distämisen samaan silta-aukkoon. Tasoero on perusteltua ratkaista tu-kimuurilla, jonka merkitsemistä asemakaavaan virasto suosittaa.   Vastine  Asemakaavaavan muutos mahdollistaa Mätäjoen uoman ja kevyen lii-kenteen alikulun yhdistämisen samaan silta-aukkoon ja tämän alikulun 
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likimääräinen sijainti on merkitty asemakaavakarttaan. Alueelle voidaan tarvittaessa rakentaa tukimuuri.  Kiinteistöviraston tonttiosasto pitää kaavaluonnosta pääosin hy-vänä, mutta pyytää tutkimaan mahdollisuutta nostaa rakennusoikeuden määrää länsiosan uuden asuinalueen osalta esim. vähäautoisena rat-kaisuna. Jokerin kalliotunnelin päällä olevan osan liittämistä AK-tontteihin tulisi selvittää. Patterimäen länsipuolella Raide-Jokeri kulkee liian lähellä teollisuustontteja ja -rakennuksia ja tulisi oikaista hieman etelämmäksi. Teollisuustontin 46039/10 muotoa tulee vielä tarkistaa. Tonttiosasto kehottaa harkitsemaan Jokeri-radan osuuden irrottamista erilliseksi kaavaksi.  Vastine  Raide-Jokerin linjausta on hankesuunnitelmavaiheen jälkeen muutettu Patterimäen länsipuolella siten, että raidetta on siirretty lähemmäs teol-lisuustonttien eteläreunaa, jotta puistoalue saadaan säilymään yhtenäi-sempänä. Täydennysrakentamisalue ei kuulu käsiteltävänä olevaan su-pistettuun kaava-alueeseen. Kiinteistöviraston tonttiosaston mainitse-mat täydennysrakentamista koskevat seikat otetaan huomioon, kun kaavatyötä jatketaan.   Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) ja Helsingin taidemuseo viittaavat oas-vaiheessa antamaansa lausuntoon ja totea-vat, että muuta lausuttavaa ei ole.  Rakennusvalvontavirastolla, pelastuslaitoksella, kiinteistöviraston tilakeskuksella ja geoteknisellä osastolla ei ollut huomautettavaa.  Rakennusvalvontavirasto katsoo, että kaava noudattaa hyvän täyden-nysrakentamisen periaatteita.  Luonnosaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä mm. siten, että Raide- jokerin tunnelia koskevia määräyksiä on kehitetty. Myös tunnelin betonikansien ohjeistusta on parannettu kansien viherrakentamista koskevin määrä-yksin.  Yhteenveto mielipiteistä     Tarkistettua OAS:a ja luonnosaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saa-pui 49 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa ja puhelimitse.   Mielipiteet kohdistuivat enimmäkseen Raide-Jokerin liikenteeseen ja linjaukseen sekä viheralueisiin ja täydennysrakentamiseen, mutta mieli-piteitä esitettiin myös mm. liikennejärjestelyistä ja liikenteen häiriöistä, teollisuustonteista, linnoituslaitteista, leikkipuistoista ja alueen puroista. 
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Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä mm. siten, että kaavakart-taan on merkitty vaatimukset raideliikenteen aiheuttamien häiriöiden torjunnasta sekä viheralueiden reitistöjen suunnittelusta ja esim. viher-kansien rakentamisesta.    Vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluon-noksesta annettuihin mielipiteisiin aihepiireittäin:   Raide-Jokeri  Raide-Jokeria pidettiin monissa mielipiteissä tarpeellisena, mutta myös vastakkaisia kannanottoja esitettiin. Raiteen linjauksen suhteen katsot-tiin, että reitille olisi vaihtoehtoisina myös linjaukset Pitäjänmäen ase-man tai Takkatien ja/tai Arinatien kautta. Asemalle toivottiin vaihtoyh-teyttä, mutta toisaalta vaihtopysäkkien Huopalahdessa ja Leppävaa-rassa uskottiin olevan toimivia ratkaisuja. Reittiä myös verrattiin alusta-vassa yleissuunnitelmassa aiemmin esitettyyn versioon, jossa reitti kulki keskemmällä kaava-alueen länsiosan viheraluetta. Pääteaseman myös toivottiin olevan Tapiolan keskustassa. Tunneliratkaisua pidettiin kalliina ja tunnelin takia Raide-Jokerin katsottiin olevan huonosti alueen palveluiden ulottuvilla. Tunnelin rakentamisen pelättiin vahingoittavan nykyisten rakennusten rakenteita. Myös pyöräbaanan sijoittamista tun-neliin esitettiin. Tunnelin suuaukkojen maisemointia viheralueella pidet-tiin tärkeänä. Useissa kannanotoissa raiteen haluttiin kulkevan tunne-lissa myös virkistysalueella Espoon rajalle saakka. Raideliikenteen me-lun katsottiin tärkeäksi hoitaa niin, ettei se haittaa asumista.  Esitettiin myös raiteen rakentamista kaivanteeseen n. +7,0 korkeustasolle. Jo-keri-pysäkkien katsottiin olevan hyvin suunniteltuja ja niiden tasossa olevia ratkaisuja pidettiin sopivan kaupunkimaisina. Pitäjänmäentien keskellä olevaa tammirivistöä pidettiin tärkeänä ja säilyttämisen arvoi-sena.  Vastine  Raide-Jokerin linjauksen eräs keskeinen tavoite Pitäjänmäen alueella on tarjota rautatien asemista sivuun jääviltä alueilta yhteyksiä Huopa-lahden asemalle ja Leppävaaran keskukseen. Sujuva yhteys Leppä-vaaran suuntaan on priorisoitu Pitäjänmäen aseman kautta kulkemisen edelle. Linjaukseen vaikuttaa myöskin se, että Pitäjänmäen aseman ympäristön ja Pajamäen kadut ovat liian kapeita sujuvalle pikarai-tiotielle. Raitiotien linjaamista rajoittaa lisäksi Pajamäen asuinalueen länsireunan suuri korkeusero. Raide-Jokerin linjaus Patterimäen ympä-ristössä on säilynyt pääpiirteissään samana vuoden 1992 yleiskaavasta alkaen. Patterimäen länsipuolella linjausta on alustavaan yleissuunni-telmaan nähden siirretty hieman pohjoisemmaksi, jotta yhtenäinen vir-kistysalue voidaan säilyttää mahdollisimman laajana.  
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Raitiotien linjaus Espoon alueella perustuu Espoon kaupunginhallituk-sen päätökseen, joka on vahvistettu Espoon kaupunginvaltuuston pää-töksellä hankesuunnitelmasta.   Pikaraitiotien suunnittelussa lähtökohtana on sujuva kulku käyttäen mahdollisimman vähän tunneleiden ja siltojen kaltaisia kalliita raken-teita. Betonitunnelin jatkaminen Patterimäestä länteen kasvattaisi mer-kittävästi pikaraitiotien kustannuksia heikentäen hankkeen toteutumi-sen edellytyksiä. Raitiotien melu rajoitetaan tarvittaessa muilla keinoilla. Patterimäen länsipuolella raitiotie on hankesuunnitelmassa esitetty osin nykyistä maan pintaa alemmaksi. Jatkosuunnittelussa on mahdollista tutkia kaivannon vähäistä pidentämistä tai luiskien korvaamista tuki-muureilla, mikäli esimerkiksi jatkossa laadittavat tarkemmat meluselvi-tykset antavat tähän aihetta. Raide-Jokerin suunnittelussa tavoitteena on säästää Pitäjänmäentien nykyinen tammipuurivistö mahdollisimman laajalti.  Ajoneuvoliikenteen ja pyöräilyn järjestelyt  Pajamäentien ja Pitäjänmäentien risteystä pidettiin nykyisellään huo-nosti toimivana. Näkyvyys risteysalueella haluttiin turvata. Alueelle toi-votaan nopeusrajoituksia, samoin liikennevaloja. As Oy Pitäjänhovi il-moittaa, että yhtiön tonttia ei saa pienentää katumuutosten takia. Paja-mäentien bussipysäkit haluttiin säilyttää. Pyöräteiden turvallisuutta ha-luttiin lisätä, sillä nyt siellä on mm. jyrkkiä kulmia. Pajamäentien pysäkit haluttiin säilyttää ja myös Vermoon haluttiin pysäkkiä. Yksisuuntaisten pyöräteiden ei nähty toimivan lyhyillä matkoilla. Jalankululle ja pyöräi-lylle tarkoitettujen kulkuväylien porrastuksen uskottiin toisaalta aiheutta-van vaaratilanteita ja toisaalta lisäävän turvallisuutta. Nykyistä alikulku-tunnelia arvosteltiin syrjäiseksi, pimeäksi ja epäsiistiksi. Osassa mielipi-teissä uutta reittiä toivottiin, mutta osassa arveltiin, että uudelle tunne-lille tuskin olisi nykyistä enempää käyttöä.   Vastine  Pajamäentien ja Pitäjänmäen tien risteys valo-ohjataan. Alueen no-peusrajoituksista ei päätetä kaavan yhteydessä, vaan koko Helsingissä on tekeillä nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistyö, jossa arvioidaan kaupungin nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistarpeet, määritetään nopeusrajoitusten asettamisperiaatteet sekä laaditaan suunnitelma muutettavista nopeusrajoituksista arvioinnin ja periaatteiden pohjalta.  Pajamäentien pysäkkiparin poistaminen on perusteltua bussiliikenteen sujuvoittamiseksi, koska suunnitelman mukaiset lähimmät pysäkit ovat hyvin lähellä ja HSL:stä saadun tiedon mukaan pysäkeillä on hyvin vä-hän käyttäjiä (alle 1 nousu per lähtö).  
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Yksi- ja kaksisuuntaisten pyörätiejärjestelyjen valinta riippuu ympäröi-vistä olosuhteista. Tiheässä kaupunkimaisessa katuverkossa käytetään enimmäkseen yksisuuntaisia pyöräliikenteen järjestelyjä. Pajamäentien yksisuuntainen sekaliikenneratkaisu liittyy luontevasti Pitäjänmäentien yksisuuntaisiin kolmitasopyöräteihin. Yksisuuntaiset pyöräliikenteen jär-jestelyt ovat turvallisuuden ja sujuvuuden vuoksi perusteltuja. Yksi-suuntainen pyöräliikenne kulkee kadulla loogiseen suuntaan, ja pyöräi-lijän eteneminen on hyvin muiden kulkijoiden havaittavissa. Toisaalta kaksisuuntaiset järjestelyt myös kasvattavat onnettomuusriskiä, koska pyöräilijät voivat lähestyä risteystä autoilijan näkökulmasta epäloogi-sesta suunnasta. Myös jalankulkijoiden on vaikea hahmottaa kahdesta suunnasta lähestyviä pyöräilijöitä mm. risteysalueilla ja pysäkeillä.  Jalkakäytävän ja pyörätien ns. kolmitasoratkaisu erottelee pyöräilijät ja jalankulkijat tehokkaasti. Tasoero on selkeästi rajattu reunakivellä ja jalankulkijan on helppo havaita jalkakäytävän reuna, minkä vuoksi ja-lankulkija ei vahingossa eksy pyörätielle. Pyöräilijä puolestaan kokee reunakiven ylittämisen hankalaksi. Reunakivi vähentää pyöräilijän aja-mista jalankulkijan puolella. Auto- ja pyöräliikenteen välillä oleva reuna-kivi puolestaan tuo turvallisuuden tunteen pyöräilijälle.  Pitäjänmäen alikulku on kaavaehdotuksen mukaan mahdollista raken-taa nykyistä huomattavasti viihtyisämmäksi yhdistämällä kulkureitti ja Mätäjoen uoma yhdeksi väljäksi ja valoisaksi alikuluksi. Nykyisiä asuin-tontteja ei ole tarpeen pienentää katumuutosten takia, vaan järjestelyt mahtuvat katu- ja yleisille alueille.  Ilmanlaatu, melu ja muut ympäristövaikutukset  Finnvox Studiot Oy pitää mahdollisena, että rakennusaikainen ja myö-hemmin raitiolinjan liikennöinnin aiheuttama melu ja tärinä voivat vai-keuttaa yrityksen toimintamahdollisuuksia nykyisellä tontilla. Finnvox Studiot Oy esittää, että raitiolinjan sekä sen pohjatöiden ja mahdollisten meluvallien suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota pikaraitiotien Arinatien puoleisille kiinteistöille aiheuttaman tärinän ja melun mini-moimiseen.    Asukasmielipiteissä ilmanlaadun takia talojen välille katsottiin tarvitta-vaksi riittävästi tilaa. Liikennemelua tai rakennustyön aiheuttamia häiri-öitä ei katsottu riittävästi arvioiduiksi. Rakentamisen aikaisten häiriöi-den torjunnasta haluttiin kaavaan kirjattaviksi kaavamääräykset.  Vastine  Raitiotien sekä raitiotien rakentamisen suunnittelussa tullaan kiinnittä-mään erityistä huomiota Finnvox Studioiden ja muiden erityiskohteiden tarpeisiin haittojen ehkäisemiseksi. Aiheesta on käyty alustavia keskus-
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teluja Finnvox Studiot Oy:n edustajien kanssa ja yhteistyötä tullaan jat-kamaan. Raitiotiestä tullaan laatimaan erillinen meluselvitys, jossa eri-tyiskohteet huomioidaan.  Liikennemelusta on laadittu selvitys, jonka tuloksia tullaan hyödyntä-mään myöhemmin laadittavan kaavan yhteydessä. Rakennustöiden ai-heuttamista haitoista on annettu asemakaavassa määräys, jonka mu-kaan maanalaisten tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten, ettei niistä tai niiden rakentamisesta aiheudu vahinkoa rakennuksille tai rakenteille, kaduille eikä puuistutuksille eikä haittaa tai vahinkoa kun-nallistekniikan verkostoille.  Puistoalueen luonto- ja virkistysarvot  Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry HELSY toteaa laajassa ja perus-teellisessa kannanotossaan, että Patterimäen linnoitusaluetta voidaan pitää kasvistollisesti edustavimpana Linnoitusketjun kallioalueista ja siksi sitä on esitetty Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan lakisääteiseksi suojelualueeksi. Yhdistys katsoo, että alueen arvot eivät kestä virkistys-käytön oleellista lisääntymistä. Yhdistys myös näkee suunnittelualueen erityisen edullisena ympäristönä liito-oraville. Luonnonsuojelualueeksi perustettavan alueen ja metsäisten luontoarvojen takia HELSY katsoo kaavaluonnoksessa esitettyä tarkemmat ja rajoittavammat kaavamää-räykset tarpeellisiksi.  Asukasmielipiteissä on ilmaistu huoli alueen merkittävien luontoarvojen heikentämisestä. Eläimistöstä mainittiin mm. liito-orava ja valkohäntä-peura. Myös monipuolisen kasvillisuuden säilymisestä kannettiin huolta. Puusto haluttiin inventoitavaksi, samoin geologisesti ja maise-mallisesti arvokas kallioperä. Viheralueet haluttiin säilyttää virkistyskäy-tössä nykyisessä laajuudessaan, tosin osassa mielipiteistä viheryhteyk-sien ja kävelyteiden katsottiin säilyvän hyvin alueelle suunnitelluista muutoksista huolimatta. Patterimäen uskottiin olevan suojeltu ja siksi sille alueelle ei katsottu voitavan rakentaa mitään.  Leikkipuisto  Leikkipuistoa pidettiin yleisesti alueelle tarpeellisena palveluna, mutta sille mietittiin useissa mielipidekirjeissä myös vaihtoehtoisia sijoitus-paikkoja, kuten lännemmäksi Patterimäen puistoalueelle, nykyisten kul-kureittien varteen tai esitettyjen uusien asuinkortteleiden tilalle. Myös ostarin viereistä puistoa esitettiin kehitettäväksi lapsille sopivaksi. Lap-siperheet toivottiin otettavan mukaan suunnitteluun.  
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Mätäjoki ja Pajamäenoja  Virtavesien hoitoyhdistys ry pitää riskinä, että Raide-Jokerin rakennus-työt voisivat aiheuttaa merkittävää haittaa Pajamäenojan vedenlaadulle sekä taimenkannalle. Lisäksi rakennustöiden seurauksena saattaisi kulkeutua haitallisia määriä kiintoainesta myös Mätäjoen pää-uomaan, mikä tuhoaisi mm. kalojen kutupaikat. Yhdistys haluaa var-mistaa, että Pajamäenoja säilyy mahdollisimman luonnonmukaisena ja avoimena ja että rakennustöissä noudatetaan tarkoin Vesilaissa määri-tettyjä kriteerejä. Yhdistys esittää harkittavaksi, että Raide-Jokerin lin-jaus siirrettäisiin Patterimäen länsipuolella kulkemaan suunniteltua poh-joisemmaksi, esimerkiksi Arinatien ja Takkatien reunaa pitkin.  Myös mielipidekirjeissä Mätäjoki ja Pajamäenoja haluttiin suojeltaviksi. Pajamäenojan halutaan säilyvän mahdollisimman luonnonmukaisena. Meritaimenen elinolosuhteet haluttiin varmistaa.  Vastine, joka koskee puistoalueen luonto- ja virkistysarvoja, leik-kipuistoa sekä Mätäjoen ja Pajamäenojaa  Asemakaava-alue on pienentynyt ja nykyinen asemakaavarajaus käsit-tää vain Raide-Jokerin osuuden. Suurin osa mielipiteissä esitetyistä luontokohteista, kuten pääosa arvokkaista metsäalueista, ei kuulu nyt käsiteltävänä olevaan kaavan aluerajaukseen. Mielipiteet otetaan huo-mioon kaavatyötä jatkettaessa.  Kaava-alueella on suoritettu liito-oravainventointi vuosina 2014 ja 2016 Helsingin ympäristökeskuksen tilaamana. Kummallakaan kerralla kaava-alueelta ei löytynyt liito-oravia. Liito-oravalle sovelias metsäalue sijoittuu Patterimäen länsipuolelle, joka jää virkistysalueeksi nykyiseen tapaan. Virkistysalueen yhtenäisyyden vuoksi Raide-Jokerin linjaus on siirretty teollisuustonttien viereen, mikä edistää myös metsän säilymistä liito-oravalle sopivana ympäristönä. Raide-Jokeria ei voida linjata Ari-natielle tai Takkatielle, koska kapeat katualueet, tonttiliittymien tiheys ja teollisuusalueen raskas liikenne eivät mahdollista sujuvan pikaraitiotien toteuttamista. Kaupunkisuunnitteluvirasto viittaa myös edellä Raide-Jo-kerihankkeesta annettuun vastineeseen.   Raide-Jokeri edistää kestävää liikkumista sekä parantaa seudun poikit-taisen joukkoliikenteen kuljetuskapasiteettia. Hanke edistää ekologi-sesti kestävää kaupunkirakennetta.  Asemakaavaratkaisu parantaa Mätäjoen ekologista jatkuvuutta, koska nykyinen Pitäjänmäentien alitus, joka on toteutettu betonisena siltarum-puna, on mahdollista avata leveämmäksi, yhdistetyksi alikuluksi Mätä-joen uomalle ja kevyen liikenteen yhteydelle.  
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Raide-Jokerin rakentamisaikainen ohjaus (mm. työmaajärjestelyt) kuu-luu jatkosuunnittelun pariin, eikä ole siten kaavallisesti ratkaistava asia. Esiintuotu näkökohta Mätäjoen ja Pajamäenojan rakennusaikaisista kiintoainepäästöistä sekä vedenlaadun heikentymisestä on tärkeä ja tulee ottaa huomioon Raide-Jokerin rakennustöiden aikana.   Nykyisen leikkipuiston alue ei kuulu käsiteltävänä olevaan supistettuun kaava-alueeseen. Leikkipuiston sijoitus tutkitaan myöhemmin, kun kaa-vatyötä jatketaan.   Muinaismuistoalue  Patterimäen linnoituslaitteet haluttiin kartoitettaviksi. Erityisesti eheänä säilynyt maalinnoituksen osa nähtiin arvokkaana. Tykkitie haluttiin suo-jella, samoin tykkitien viereiset kalliot. Linnoitusalueen katsottiin tarvit-sevan myös suojavyöhykkeen.  Vastine  Kaikki ensimmäisen maailmasodan aikaiset rakenteet ovat muinais-muistolain (295/1963) mukaan kiinteitä muinaisjäännöksiä ja siten lain suojaamina ne merkitään asemakaavaan sm -merkinnällä. Patterimäen linnoituslaitteiden alue ei kuulu käsiteltävänä olevaan supistettuun kaava-alueeseen muutoin, kuin niiden ali rakennettavan Raide-Jokerin tunnelin osalta. Asemakaavassa määrätään, että maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava siten, ettei niistä tai niiden rakenta-misesta aiheudu vahinkoa rakennuksille tai rakenteille, kaduille eikä puuistutuksille eikä haittaa tai vahinkoa kunnallistekniikan verkostoille. Linnoituslaitteet ja tykkitie otetaan huomioon alueen jatkosuunnitte-lussa. Ne on myös tarkoitus merkitä riittävässä laajuudessa asianmu-kaisilla merkinnöillä myöhemmin laadittavan laajemman kaavamuutok-sen yhteydessä.   Täydennysrakentaminen  Teknos Oy ilmoittaa vastustavansa yleiskaavaan merkittyä mahdolli-suutta muodostaa uusia asuintontteja Patterimäen itäosaan. Alueelle kaavailtu rakentaminen toisi alueelle lisää asukkaita, mikä vaikeuttaisi yrityksen toimintamahdollisuuksia nykyisellä tontilla. Teknos Oy katsoo, että Pitäjänmäen alueella maankäyttöä ei tulisi tehostaa Teknos Oy:n 1 km suuruisen konsultointivyöhykkeen sisäpuolella.  Asukkaiden ja asukasyhdistysten lähettämissä mielipiteissä asuntojen täydennysrakentamista vastustettiin yleisesti, mutta osin se nähtiin myös tarpeellisena ja perusteltuna hyvien liikenneyhteyksien takia. Eri-tyisesti perheasuntoja kaivattiin alueelle lisää. Alueella ei katsottu ole-van riittävästi kouluja ja päiväkoteja, minkä takia kaavassa tulisi olla ti-
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lavaraus uusille palveluille. Asuintontteja ehdotettiin siirrettäväksi toi-saalle Patterimäen itäosan nykyiseltä puistoalueelta, kuten teollisuus-tonteille tai nykyisten katujen varsille. Esitettyjen rakennusmassojen katsottiin tulevan liian lähelle nykyisiä asuinrakennuksia, niiden uskot-tiin varjostavan ja peittävän näkymiä. Niitä pidettiin myös liian korkeina ja massiivisina ja niiden toivottiin kevenevän vanhan rakenteen suun-taan. Toisissa mielipiteissä taas ehdotettiin korkeampia taloja harvem-paan. Vanhaa puustoa haluttiin säilyttää rakentamisesta huolimatta. Rakentamisen volyymin uskottiin olevan suurempi kuin oas-vaiheessa. Pohjakerroksiin toivottiin myös liiketiloja. Uusista kaduista haluttiin piha-katuja. Tiivistä rakentamisaikataulua pidettiin toivottavana.  Kaupunkikuvallisesti 1950-luvun arkkitehtonisen yleisilmeen katsottiin tuhoutuvan uudisrakentamisen myötä, mutta toisaalta esitettiin alueelle myös uutta arkkitehtuuria nykyiseen rakennuskantaan sovitettuna. Pitä-jänmäentien kaupunkikuvallisena päätteenä siitä esitettiin toisilleen vastakkaisia arvioita. Uudisrakentamisaluetta ei pidetty luontevana Pa-jamäen alueen sisäänkäynniksi, mutta rakentamissuunnitelmien nähtiin myös täydentävän Pitäjänmäentien vastakkaisella puolella olevaa uu-dehkoa korttelia. Pajamäentien varren suunnitelmaa pidettiin liian muu-rimaisena. Pitäjänmäentien ympäristö nähtiin epäviihtyisänä asuinym-päristönä liikenteen lisääntymisen, hiukkasten ja melun takia. Osassa mielipiteistä uudisrakentaminen tai ainakin niiden aiheuttama liikenne katsottiin voitavan sijoittaa Takkatien puolelle, kun taas toisissa Tek-noksen tehdasalueen läheisyyttä pidettiin ympäristöriskinä.   Kaavaluonnoksessa oli esitetty uusi katu, Pajamäenkuja, nykyiselle puistoalueelle, jolle Pajamäentie 1-5 asukkaille on nykyisin rakennettu pysäköintipaikkoja. Katua pidettiin tarpeettomana ja pysäköintipaikkoja asukkaille välttämättöminä. Uudisrakentamisen ja esitetyn pysäköinti-kannen katsottiin haittaavan erityisesti Pajamäentie 1:n näkymiä ja pi-hatoimintoja.  Teollisuusalue  Kaava-alueen toivottiin ulottuvan myös teollisuusaluetta koskevaksi niin, että teollisuusalue muutettaisiin asumiseen tai että teollisuuston-teille asetettaisiin tiukempia ympäristövaatimuksia. Jätteiden kuor-mausaseman (Arinatie 13) saamia lupia vaadittiin hylättäviksi ja Tek-noksen katsottiin olevan ympäristöriski alueella.   Huoltovarikko  HKR:n huoltovarikko nähtiin sekä tarpeellisena että tarpeettomana. Ari-natien varteen sijoitettu varikon maanpäällinen osa sekä savunpoisto-kuilut Patterimäessä nähtiin haitallisina. Kalliovarikkoa ehdotettiin myös siirrettäväksi suunnittelualueen itäosaan, jolloin varikon sisäänajo olisi Takkatien puolella. 
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Vastine, joka koskee täydennysrakentamista, teollisuustontteja ja huoltovarikkoa   Kaavaluonnoksen nähtävilläolovaiheen jälkeen on kaava aluetta muu-tettu merkittävästi pienemmäksi. Täydennysrakentamiseen suunnitellut uudet tontit ja kadut, HKR:n varikko ja siihen liittyvä yhdyskuntateknistä huoltoa palveleva ET-tontti sekä viher- ja urheilualueita koskeva kaa-van päivittäminen on jätetty pois tästä kaavaehdotuksesta. Tässä vai-heessa kaavan sisällöstä on siis otettu mukaan vain Raide-Jokerin vaa-tima alueen osa siihen liittyvine välttämättömine liikennejärjestelyineen.   Tässä Raide-Jokerin asemakaavassa ei siis osoiteta uutta asumista Teknoksen läheisyyteen. Konsultointivyöhyke ei ole suoraan suojaetäi-syys kemikaalilaitosten ja vaikutuksille alttiin toiminnan välillä. Tällä vyöhykkeellä on kaavoituksessa kiinnitettävä erityistä huomiota riskei-hin ja suuronnettomuusvaaran torjuntaan. Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt toiminnoista onnettomuuksien vaikutusten arvioinnin. Rai-tioliikenteeseen kohdistuvia riskejä, jotka merkittävästi vaikuttaisivat ra-dan toteuttamiseen ja liikennöintiin, ei selvityksessä todettu. Asumisen tiivistämismahdollisuuksia Pitäjänmäen alueella tutkitaan muussa jatko-suunnittelussa. Kaikista konsultointivyöhykkeelle sijoittuvista mahdolli-sista asemakaavoista pyydetään tarvittavat lausunnot kemikaali- ja tur-vallisuusvirasto Tukesilta sekä Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta.  Kaavatyötä on tarkoitus jatkaa, jolloin täydennysrakentamista, teolli-suustontteja ja huoltovarikkoa koskevat mielipiteet otetaan huomioon. Huoltovarikon osalta kaupunkisuunnitteluvirasto viittaa aiemmin raken-tamispalvelu Staralle annettuun vastineeseen.  Muuta  Suunnitelmaa pidettiin epäselvänä eikä sen tähden asianmukaisesti valmisteltuna. Siirtolapuutarhan kohdalla kaavakartassa katsottiin ole-van puutteita. Täydennysrakentamisen sijaan Helsingissä yleisesti kat-sottiin voitavan ottaa tyhjiä toimitiloja asuinkäyttöön sopivin kannustein. Alueelta puuttuu lumenkasauspaikka. Patterimäellä on osa taideteosta, joka esittää aurinkokunnan pienoismallia, ja tämä tulee huomioida. Tom of Finland -muistolaattaa esitettiin Patterimäelle.   Vastine  Kaavahanketta on valmisteltu lain mukaisesti. Kaavakartta on ollut näh-tävillä luonnoksena, jossa puutteita on saattanut esiintyä, mutta sisällön kannalta ne eivät ole merkityksellisiä varsinkaan, jos ne koskevat kaa-vamuutosalueen ulkopuolisia alueita. Ursan aurinkokuntamallin sijain-nille nykyisillä paikoillaan ei ole estettä. Muilta osin mielipiteet koskevat muita, kuin kaavoituksella hoidettavia asioita. 
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Yhteenveto asukastilaisuudesta 14.3.2016  Asukastilaisuudessa 14.3.2016 erityisesti keskusteltiin puistoalueelle nykyisten asuintalojen läheisyyteen kaavailluista uusista asuinkerrosta-loista, mutta Raide-Jokerin linjauksesta tuli runsaasti kysymyksiä. Pyörä- ja jalankulkuliikenteen järjestelyt, kuten ns. kolmitasoratkaisut, herättivät vilkasta keskustelua.   
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PatterimäkiAsemakaavan muutosOsallistumis- ja arviointisuunnitelma
Paikka: Strömbergin ala-aste, Takomotie 13Aika: 12.5.2015 klo 18.00–18.45
PaikallaKaupunkisuunnitteluvirastosta:Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, puheenjohtajaSiv Nordström, arkkitehtiMikael Ström,arkkitehtiNina Välkepinta-Lehtinen,arkkitehtiJenni Aalto, harjoittelija
Lisäksi paikalla:-Taina Toivanen, Liikennesuunnittelija-Raila Hoivanen, DI-insinööri-Heikki Hälvä, Liikennejärjestelmätoimisto, Projektipäällikkö
Osallistujia: noin 30 henkilöä

Tilaisuuden kulku
Puheenjohtaja avasi tilaisuuden toivottamalla läsnäolijat tervetulleiksi ja esittelemällä paikallaolleet kaupungin työntekijät. Arkkitehti Siv Nordström esitteli Patterimäen kaavahankkeen.
Esitysten jälkeen käytiin yleistä keskustelua.
Keskustelujen jälkeen paikallaolijoilla oli mahdollisuus jäädä keskustelemaan suunnitelmistaalueen arkkitehtien kanssa. Pöydälle oli levitetty iso ilmakuvakartta, johon pystyi jättämään omatmielipiteensä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä Pitäjänmäen kirjastolla, Kaupunki-suunnitteluviraston info- ja näyttelytilassa Laiturilla sekä Kaupungintalolla. Mielipiteensä voi jät-tää kesäkuun 5. päivään mennessä.
Puheenjohtaja muistutti Raide-Jokerin hankesuunnitteluun osallistumisesta, myös mahdollistavaikuttaa suunnitteluun paikan päällä. Viereisessä tilassa oli samanaikaisesti Raide-Jokeri-messut. Paikalla oli asiantuntioita Kaupunkusuunnitteluvirastosta, HSL:ltä sekä konsulttina toi-mivalta WSP:ltä.
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Tilaisuudessa esitettyjä mielipiteitä ja kysymyksiä:
Hankkeen rajaus

- Miten kaava-alue rajattiin? Miksi aluetta laajennettiin? Vastattiin, että oas-kuvassa on esi-tetty hankkeen tarkastelualue. Kaava-alue tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessä.- Ei kai uusien talojen luokse ole tulossa enempää muutoksia? Vastattiin, että Strömber-gintien asuinrakennusten yhteyteen ei suunnitella rakentamista. Asuintontti on mukanatarkastelussa, koska Pitäjänmäentietä ehkä joudutaan leventämään uuden jokeripysäkinkohdalla, mikä saattaisi johtaa kerrostalotontin nurkan leikkaamiseen katualueeksi.- Minkä takia ei leikata yritystontista vaan mielummin puistosta? Vastattiin, että tässä onpriorisoitu työpaikka-alueen tarpeet.- Miksi jalkapallokentän alue on mukana? Vastattiin, että jalkapallotontin läntistä reunaasaatetaan muuttaa Jokeri-linjauksen vuoksi. Tontin nykyisiin toimintoihin ei kajota.- Eikö rajaus tule liian ylös, lähelle museoaluetta? Vastattiin, että tunneliaukon kohta onPatterinmäen länsipuolella siirtymässä pois kauemmaksi linnoitusalueesta, kun tunnelinkorkeustasoja on tarkennettu.- Rky –alueen selvennystä pyydettiin. Kyseisen alueen rajaus esitettiin diakuvassa.
Raide-Jokeri

- Onko linjan ajonopeus syynä tunnelilinjaukseen? Vastattiin, että ajonopeuden lisäksi ontodettu, että vaihtoehtolinjauksena tutkitun Takkatien alueella mm tiiviisti esiintyvät tontti-liittymät vaikeuttaisivat huomattavasti raitiolinjan sujuvuutta ja toteutettavuutta. Raide-Jokerin kulkiessa tunnelissa, ilmenee vähemmän häiriöherkkyyttä,- Kustannuksista huolimatta, onko tämä kannattavampaa kuin kiertotie. Vastattiin, että su-juva joukkoliikenne on kaupungin tavoitteiden mukaista.- Tunneli on aika lyhyt, voisiko radan rakentaa syvemmälle? Sisääntulo voisi olla siistimpi.Vastattiin, että kaltevuus on mietitty, vastaan tulee myös HKR:n varikkohanke ja kovinjyrkkää sukellusta kallioon ratikalla ei voi tehdä.- Onko melukartoitusta tehty? Vastattiin, että pikaraitiovaunu on huomattavasti hiljaisempikuin nykyiset keskustan raitiovaunut.- Minkälaista kalustoa Raide-Jokerilla liikkuu? Uusi kalusto tulee olemaan modernia, sel-västi hiljaisempia sekä korkeatasoisempia. Vaunut ovat 32 metrisiä, tulevaisuudessa45metriä. Pysäkit ovat siis 45 metriä pitkiä.- Montako vaihetta on vielä jäljellä ennen kuin Raide-Jokeri toteutuu? Vastattiin, että han-kesuunnittelu valmistuu tänä vuonna, sen jälkeen on investointipäätösten aika.- Missä  hankesuunnittelu läntisen pysäkin pysäkkivarauksen kanssa on? Vastattiin ettäPajamäen länsipuolellla oleva pysäkkivaraus suunnitellaan nyt hankesuunnittelun yhtey-dessä, mutta sitä ei ehkä rakenneta ensimmäisessä toteutusvaiheessa.
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Liikenne
- Jääkö kävelyreitti puistoalueelle? Vastattiin, että kävelyreitit jäävät mutta muuttuvat osit-tain.- Säilyykö kevyen liikenteen yhteys Takkatielle? Vastattiin, että reitti kulkee siltana yli tun-neliaukkoa ja edelleen laskeutuu Takkatielle.- Miksei ajoyhteyttä yhdistetty hiekkasiilon tunneliin? Vastattiin, että tunntlit on suunniteltuyhdistettäväksi.- Pajamäen sisäinen liikenne, eikö sisään ohjata mitää julkistaliikennettä? Vastattiin, ettäbussiyhteydet Pajamäkeen todennäköisesti säilyvät.- Jos asuu Pajamäessä ja haluaa keskustaan, mikä on nopein reitti, bussi vai joke-ri+huopalahdenasema? Vastattiin, että nopeita vaihtoehtoisia reittejä on useita, muttaRaide-jokeri parantaa esim. saavutettavuutta Huopalahden aemalle.

Tunneli ja HKR:n luolasto
- Toimiiko luola väestönsuojana? Vastattiin, että asiaa selvitetään.- Voidaanko tunneli ja luolasta louhia eri aikaan? Vastattiin, että Raidejokeritunnelin ja kal-liovarikon aikataulut eivät ole riippuvaisia toisistaan.

Metsäalueen pieneneminen ja vihreän väheneminen
- Arinatien viereisestä osuudesta, eikö metsä ole suojeltu? Vastattiin, että ei ole suojeltu.- Eikö siihen ole aikaisemminkin mietitty asuinkerrostaloja? Kaavoittajalla ei ollut tietoa ai-kaisemmasta asuntohankkeesta tässä kohtaa.

Muut kysymykset ja kommentit
- Huomasin, kun vertasin yleiskaavaluonnoksesta Pajamäkeä Munkkivuoreen, Pajamäes-sä olevan korkeampi asukastiheys, onko tavoitteena lisätä Pajamäen asukastiheyttä?Onko Pajamäen alueella lisärakentamisen mahdollisuutta vielä? Onko purkavaa lisära-kentamista ajateltu?Vastattiin, että Patterimäen lisäksi Pajamäen nykyisellä asuntokerrostaloalueella ei oletiivistämishankkeita tällä hetkellä, eikä lähivuosina ole myöskään toimintasuunnitelmissa.
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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.  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.  
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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.  Leikkipuisto on suunnitelmassa siirretty toiseen paikkaan. Rakennetaanhan se var-masti, sillä se on alueella tärkeä palvelu.   
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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?  


