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§ 417
Pitäjänmäen Patterimäen Raide-Jokerin asemakaavaehdotus (nro 
12434) ja sen asettaminen nähtäville

HEL 2015-003281 T 10 03 03

Ksv 0563_2, karttaruutu 678491-92

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

 asettaa 29.11.2016 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12434 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusase-
tuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee 46. kau-
punginosan (Pitäjänmäki) korttelin 46039 tonttia 10, puisto- ja lähi-
virkistysaluetta sekä katualueita

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkisuunnitteluviraston info- ja näyttelytila Lai-
turilla, Narinkka 2, sekä kaupunkisuunnitteluviraston internet-sivuil-
la: kohdassa Päätöksenteko 

www.hel.fi/ksv

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12434 hyväksymistä, mikäli 
ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisia 
muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lausunnot anna aihetta 
asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Annukka Lindroos

Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

http://www.hel.fi/ksv
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Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482
raila.hoivanen(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094
jarkko.nyman(a)hel.fi

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

Lauri Kangas, projektipäällikkö, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37455
lauri.kangas(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12434 kartta, päivätty 

29.11.2016
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12434 selostus, päivätty 

29.11.2016
5 Tilastotiedot
6 Vuorovaikutusraportti 29.11.2016 ja asukastilaisuuksien (12.5.2015 ja 

14.3.2016) muistiot
7 Mielipidekirjeet
8 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee Patterimäen aluetta Pitäjänmäessä. 
Kaavaratkaisu mahdollistaa Raide-Jokerin toteutuksen Pitäjänmäentien 
katualueella, Patterimäen alittavassa tunnelissa sekä Patterimäen län-
sipuolisella lähivirkistysalueella. Kaavamuutos sisältää myös raidelinjan 
edellyttämiä katualueiden liikennejärjestelyjä, pysäköintialueen sekä Pi-
täjänmäentielle uuden alikulkureitin, joka yhdistää virkistysreitin ja Mä-
täjoen purouoman. Raidelinjauksen vuoksi on myös ollut tarpeen muut-
taa teollisuustontin 46038/10 muotoa.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Oulunkylän ja Pitäjänmäen 
kautta Espoon Keilaniemeen kulkeva pikaraitiotieyhteys. Raideyhteys 
korvaa runkobussilinjan 550:n, jonka kapasiteetti ei riitä vastaamaan 
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kasvavaa matkakysyntää. Raide-Jokerin tavoitteena on kestävän liikku-
misen edistäminen, seudun poikittaisen joukkoliikenteen kuljetuskapa-
siteetin ja palvelutason parantaminen sekä täydennysrakentamisen 
edistäminen. 

Helsingin kaupunki omistaa maa-alueen. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin stra-
tegisten tavoitteiden toteutumista.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutosalue on pääosin puistoa. Puistoalueella Patterimäellä on 
muinaismuistokohde, jossa on runsaasti erilaisia ensimmäisen maail-
mansodan aikaisia linnoitteita sekä nykyisin ulkoilutienä oleva tykkitie. 
Patterimäellä on myös mm. arvokkaita ketokasvillisuuskohteita. Kaava-
muutosalueeseen kuuluu myös yksi teollisuustontti ja katualueita.

Kaavamuutosalueen lähiympäristössä on Pajamäen pääosin 1950-lu-
vulla rakennettu asuinalue, Talin siirtolapuutarha, 2000-luvulla raken-
nettuja asuin- ja toimitilakortteleita sekä Takkatien ja Arinatien teollisuu-
salueet ja Pajamäenkenttä.  

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1946−2006). 

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavamuutosaluetta on supistettu kaavaluonnoksen nähtävilläolovai-
heen jälkeen aikataulusyistä koskemaan vain Raide-Jokerin linjausta 
koskevaa aluetta siihen liittyvine välttämättömine liikennejärjestelyi-
neen. Suurin osa kannanotoista ja mielipiteistä kohdistui supistetun 
kaava-alueen ulkopuolisiin asioihin ja nämä kannanotot otetaan huo-
mioon myöhemmin muun alueen kaavoituksen yhteydessä. Vastineet 
on esitetty vuorovaikutusraportissa siltä osin, kun ne liittyvät käsiteltä-
vänä olevaan kaava-alueeseen. Kaavatyötä on tarkoitus jatkaa vuoden 
2017 aikana. Muuta aluetta koskevasta kaavaehdotuksesta tullaan pyy-
tämään myös lausunnot viranomaisyhteistyötahoilta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
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 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

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja tarkennettua osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa, luonnosaineistoa sekä näiden valmisteluaineis-
toa koskevat viranomaisten kannanotot kohdistuivat lähinnä puistoalu-
een suojelutavoitteisiin sekä liikenteen järjestelyihin. Kannanotoissa 
esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä mm. Patterimäen koh-
dalle merkityissä suojelumerkinnöissä ja liikennesuunnittelun yksityis-
kohdissa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
via mielipidekirjeitä saapui 17 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitet-
ty asukastilaisuudessa ja puhelimitse. 

Tarkennettua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, luonnosaineistoa 
sekä valmisteluaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 49 kpl. Lisäk-
si 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.

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.  
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Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa. 

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kustannuksia aiheuttavat raitiotien rakentamisen lisäksi mm. katujärjes-
telyt Pitäjänmäentien ja Pajamäentien liittymässä sekä putki- ja johto-
siirrot Pitäjänmäentien ja Pajamäentien liittymän kohdalla ja kaava-alu-
een länsiosan VL-alueella. Kustannuksia on arvioitu Raide-Jokerin han-
kesuunnitelmassa 2015.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia il-
man arvonlisäveroa seuraavasti:

Asemakaavan muutoksessa mahdollistetaan Raide-Jokerin tunnelin 
itäpäässä betonitunneliosuuden pidentäminen 25 metriä Raide-Jokerin 
hankesuunnitelmassa esitettyä betonitunnelia pidemmäksi. Betonikan-
nen pidentämisellä varaudutaan alueen tulevaan täydennysrakentami-
seen. Betonikannen pidentämisen kustannusarvio on noin 820 000 eu-
roa. Betonikannen pidentämisen kustannukset eivät sisälly Raide-Joke-
rin hankesuunnitelman pohjalta laskettuihin Raide-Jokerin kustannuk-
siin.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Pitäjänmäentielle uuden alikulku-
reitin, joka yhdistää virkistysreitin ja Mätäjoen purouoman. Helsingin 
kaupungin rakennusviraston selvityksen mukaan alikulun kustannusar-
vio on noin 2,5 miljoonaa euroa. Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa 
nykyisen kevyen liikenteen alikulun uusimiselle nykyiselle sijainnille ja 
nykyisen kokoisena on varattu 897 000 euroa. 

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seu-
raavilta tahoilta: 

 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Uudenmaan ELY-keskus
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 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 kaupunginmuseo
 kiinteistölautakunta/kiinteistövirasto
 liikuntalautakunta/liikuntavirasto
 pelastuslautakunta
 rakennuslautakunta/rakennusvalvontavirasto
 yleisten töiden lautakunta/rakennusvirasto
 ympäristölautakunta/ympäristökeskus
 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes 
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuuluvaa 
aluetta.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
vs. asemakaavapäällikkö
Annukka Lindroos

Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi
Raila Hoivanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37482

raila.hoivanen(a)hel.fi
Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi
Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi
Lauri Kangas, projektipäällikkö, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12434 kartta, päivätty 

29.11.2016
4 Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12434 selostus, päivätty 

29.11.2016
5 Tilastotiedot
6 Vuorovaikutusraportti 29.11.2016 ja asukastilaisuuksien (12.5.2015 ja 

14.3.2016) muistiot
7 Mielipidekirjeet
8 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Hyttinen, Villeneuve, Hakola

Päätöshistoria

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 13.7.2016

HEL 2015-003281 T 10 03 03

Kiinteistöviraston geoteknisellä osastolla ei ole huomautettavaa osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 1.7.2016

Lisätiedot
Ilkka Vähäaho, osastopäällikkö, puhelin: 310 37811

ilkka.vahaaho(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 29.3.2016

HEL 2015-003281 T 10 03 03

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. 
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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-
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.
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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-
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.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.5.2015

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Rakennusvirasto 29.3.2016

HEL 2015-003281 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa täy-
dennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, viitesuunnitelmasta 
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ja kaavaluonnoksesta 29.3.2016 mennessä (Pitäjänmäen (46.ko) ase-
makaavan muutos, Patterimäen alue).

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Raide-Jokerin pikaraitio-
tien ja siihen liittyvän asuntojen täydennysrakentamisen toteuttaminen. 
Lisäksi asemakaavalla mahdollistetaan nykyisin Atomitiellä sijaitsevan 
Staran varikon toimintojen sijoittaminen kallioluolastoon Patterimäen al-
le.

Muinaismuistolailla suojeltu ensimmäisen maailmansodan ilmatorjunta-
patteri arvokkaine luontokohteineen suojellaan asemakaavassa. Kaa-
valuonnoksessa suojelualueen raja on linjattu suurimmalta osaltaan 
patterimäkeä kiertävän puistokäytävän sisäreunaan.

Nykyinen leikkipaikka Pajamäentien varresta siirretään uuteen paik-
kaan rakennettavan uuden kadun, Pajamäenkujan, päähän nykyiselle 
metsäalueelle.

Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu kevyenliikenteen alikulku nykyi-
sen Mätäjoen siltarummun kohdalle. Tämä mahdollistaa Mätäjoen uo-
man ja kevyen liikenteen alikulun yhdistämisen samaan silta-aukkoon. 
Siltarumpu on käyttöikänsä päässä ja sen uusiminen on perusteltua en-
nen Raide-Jokerin rakentamista, koska sen uusiminen Raide-Jokerin 
rakentamisen jälkeen lisää huomattavasti kustannuksia.

Tasoero on perusteltua ratkaista tukimuurilla, jotta Raide-Jokerin myötä 
tarvittava Pitäjänmäentien levennys ei aiheuttaisi katuluiskien laajentu-
mista arvokkaaseen Strömbergin puistoon. Rakennusvirasto esittää 
tarvittavan tukimuurin merkitsemistä asemakaavaan.

Edellä esitetyn lisäksi rakennusvirastolla ei ole muuta huomauttamista 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, viitesuunnitelmasta ja asema-
kaavaluonnoksesta.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedon 
antajat.

Rakennusvirasto 5.5.2015

Lisätiedot
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi
Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Rakentamispalvelu (Stara) 22.3.2016

HEL 2015-003281 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Staran kannanottoa täydenne-
tystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä viitesuunnitelmasta ja 
kaavaluonnoksesta koskien Pitäjänmäen (46.ko) Patterimäen aluetta. 

Suunnittelualueeseen kuuluu koko Patterimäen puistoalue, Takkatien 
ja Arinatien eteläpuolella olevat työpaikkakorttelit. Patterimäen alueelle 
suunnitellaan asemakaavan muutosta tulevaa Raide-Jokerin pikaraitio-
tietä varten. Raitiotien linjaus kulkee Pitäjänmäentien ja Takkatien-Ra-
vitien välillä osittain tunnelina alueen arvokkaanlinnoitusalueen alitse.

Kannanottona esitettyyn viitesuunnitelmaan ja asemakaavaluonnok-
seen, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu, Stara, ilmoittaa seuraa-
vaa:

Staralla on tällä hetkellä Pitäjänmäen Atomitiellä toimiva työtukikohta, 
josta hoidetaan Helsingin luoteisosien katu- ja viheralueiden ylläpito ja 
rakentaminen. Kiinteistö sijaitsee teollisuusalueella ja sen pysyvyys ny-
kyisessä käytössä on ollut vuosien mittaan useaan otteeseen vaaka-
laudalla. Tämän johdosta laadittiin vuonna 2007 selvitys, jonka pohjalta 
tarkemmin tutkittavaksi sijainniksi valittiin Patterinmäki ja nykyisten tilo-
jen sijoittaminen maanalaisiin kalliotiloihin, jos Atomitiestä joudutaan 
luopumaan. Hankkeesta laadittiin tuolloin yleissuunnitelma (HKR: Pat-
terimäen työtukikohta, yleissuunnitelma, Sito Oy, 2008), joka on KSV:n 
osallistumis- ja arviointisuunnitelman selvitysliitteenä.

Atomitien tukikohdasta luopuminen ei tällä hetkellä käytössä olevien 
tietojen pohjalta ole ajankohtaista. Jos uhka kuitenkin tulevaisuudessa 
aktivoituu, esittää Stara, että Patterimäen alueen kaavaluonnoksessa 
ja Raide-Jokerin yksityiskohtaisessa linjauksessa huomioidaan maana-
laisen kalliotukikohdan sijoittamisedellytysten säilyminen suunniteltuun 
paikkaan. Tämän lisäksi Patterimäessä tällä hetkellä toimivan hiekka- 
ja suolasiilon toimintaedellytykset tulee jatkossakin turvata.

Lisätiedot
Jyrki Määttänen, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 38569

jyrki.maattanen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 28.4.2015

HEL 2015-003281 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Pitäjänmäen 
Patterimäen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Suunnittelualuee-
seen kuuluu koko Patterimäen puistoalue, Takkatien ja Arinatien etelä-
puolella olevat työpaikkakorttelit, asuinkerrostalotontti Pitäjänmäentien 
varressa sekä Pajamäen jalkapalloilun virkistyspalvelualue. Lisäksi alu-
eeseen kuuluu lännessä Takkatien jatke sekä Pitäjänmäentien ja Paja-
mäentien 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 arvok-
kaan linnoitusalueen alitse. Pitäjänmäentien ja Pajamäentientien ris-
teys suunnitellaan uudelleen tulevaa Raide-Jokerin pikaraitiotietä ja 
sen pysäkkiä varten. Samalla tutkitaan uutta asuntorakentamista Patte-
rimäen puistoalueen itäosaan uuden risteyksen kohdalla. Lisäksi on 
tarkoitus tutkia vuonna 2008 suunnitellun, rakennusviraston maanalai-
sen kalliovarikon ja varikkotontin toteutumisedellytyksiä.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Liikennöintiolosuhteet tulee tehdä 
niin, että valo-ohjaamaton vasemmalle kääntyminen raitiotien yli on es-
tetty. Jalankulkijoiden suojateitä tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli 
ja vain sellaisiin kohtiin, jossa se ei hidasta raitiovaunun kulkua. Liiken-
nelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tärinähait-
toja, jotka tulee huomioida raitiotien lähialueen kiinteistöjen suunnitte-
lussa.

Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistu-
massa olevaa Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta, 
jossa määritellään raitiotien ja pikaraitiotien katutilasta vaatima tilantar-
ve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi


