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§ 28
Patterimäen asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 
12477) ja sen asettaminen nähtäville (sisältää liikennesuunnitelman)

HEL 2017-009188 T 10 03 03

Hankenumero 0563_10, (0563_11)

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 asettaa 23.1.2018 päivätyn asemakaava- ja asemakaavan muuto-
sehdotuksen nro 12477 julkisesti nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- 
ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti. Asemakaava koskee 46. 
kaupunginosan (Pitäjänmäki, Tali) lähivirkistysaluetta ja asemakaa-
van muutos koskee 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pajamäki, Ta-
li, Pitäjänmäen yritysalue) lähivirkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelu-
jen aluetta sekä puisto- ja katualueita ja yleistä pysäköintialuetta 
(muodostuvat uudet korttelit 46035 ja 46036)

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila 
Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

 että asemakaavoituspalvelu pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausun-
not

 valtuuttaa asemakaavoituspalvelun tekemään ehdotukseen vähäi-
siä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdo-
tuksen sisältöä.

Samalla lautakunta esitti kaupunginhallitukselle 

 asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 hy-
väksymistä, mikäli ehdotuksesta ei tehdä maankäyttö- ja rakennus-
lain 65 §:n mukaisia muistutuksia eivätkä ehdotuksesta annetut lau-
sunnot anna aihetta asian käsittelemiselle uudelleen kaupunkiym-
päristölautakunnassa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322
siv.nordstrom(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

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250
kaarina.laakso(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 kartta, 

päivätty 23.1.2018
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12477 selostus, 

päivätty 23.1.2018
5 Havainnekuva, 23.1.2018
6 Asuntokortteleiden havainnekuva, 23.1.2018
7 Liikennesuunnitelma 23.1.2018 (piir.nro 6787)
8 Tilastotiedot
9 Vuorovaikutusraportti 23.1.2018 ja asukastilaisuuksien (12.5.2015 ja 

14.3.2016) muistiot
10 Päätöshistoria

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittäjät, jotka 
ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Patterimäen aluetta, jo-
ka sijaitsee Pitäjänmäen Takkatien teollisuusalueen ja Pajamäen asun-
toalueen välissä. Kaavaratkaisulla luodaan virkistysalueen itäosaan Pi-
täjänmäentien varteen tiivistä, elävää ja katupuin istutettua katuympä-
ristöä tulevan Raide-Jokerin pysäkin välittömään läheisyyteen. Uutta 
asuntokerrosalaa on esitetty 35 500 k-m², ja asukasmäärän lisäys on 
noin 900 henkilöä. Liiketiloja on osoitettu kadun varteen 6–8-kerroksis-
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ten asuinkerrostalojen kivijalkakerrokseen Pitäjänmäentien varteen. 
Kallioiseen maastoon sijoitettujen 4–7-kerroksisten pistetalojen pihat 
ovat maanvaraisia ja ne sopeutetaan Pajamäen alueeseen sekä Patte-
rimäen luonnonympäristöön. Nykyinen leikkipaikka esitetään siirrettä-
väksi lähivirkistysalueen keskiosaan.

Kaavaratkaisu mahdollistaa lisäksi Staran varikon toiminnot kallioluo-
lastoon Patterimäen alle, jolloin nykyinen Atomitien varikkoalue vapau-
tuisi käytettäväksi toimitilarakentamiseen. 

Patterimäen arvokas linnoitusalue ja luonnonympäristö suojellaan ase-
makaavaehdotuksessa. Kaavoitustyössä on kiinnitetty huomiota siihen, 
että mahdollisimman paljon kallioista maastoa puustoineen säilyy. Pa-
jamäen länsipuolella oleva urheilu- ja virkistyspalvelujen alue säilyy ny-
kyisessä käytössään. 

Uusien asuinkortteleiden kohdalle on laadittu liikennesuunnitelma (nro 
6787), joka on asemakaavan liitteenä. Liikennesuunnitelmassa on uusi 
Pajamäenkuja niminen tonttikatu Pajamäentieltä pohjoiseen. Ajoyhteys 
tonteille on etelässä Pajamäenkujalta ja pohjoisessa Takkatieltä käsin. 
Tonttien pysäköinti sijoittuu kaltevaa maastoa hyödyntäen pihakansien 
alle pääosin kadunvarsitalojen yhteyteen.

Raide-Jokerin vaikutukset lähivirkistysalueeseen ja uusiin asuntokortte-
leihin on otettu huomioon kaavamääräyksissä. Patterimäen alueelle on 
aikataulusyistä jo vuoden 2017 keväällä hyväksytty asemakaavan muu-
tosehdotus nro 12434, joka mahdollistaa Raide-Jokerin pikaraitiotien 
toteutuksen osittain tunnelissa alueen arvokkaan linnoitusalueen alitse.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukai-
nen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on virkistysaluetta ja kerrostaloval-
taista aluetta. Patterimäen kautta on aluevarauksen lisäksi yleiskaavas-
sa merkitty varaus Raide-Jokerille tunnelissa sekä uuden pääkatulin-
jauksen varaus Pitäjänmäentieltä Patterimäen kautta radan yli Kona-
lantien päähän (nk. Pitäjänmäenkaari). Nyt laadittu kaavaratkaisu poik-
keaa yleiskaavasta siten, että Pitäjänmäenkaaren pääkatusuunnitel-
masta on luovuttu.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) 
alue on virkistysaluetta, toimitila-aluetta ja asuntovaltaista aluetta A1. 
Nyt laadittu kaavaratkaisu on Pitäjänmäentien varren tonteilla yleiskaa-
van tavoitteiden mukainen, joskin luonnonsuojelualueen ja Pajamäen 
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alueen puolella tontit limittyvät keskeiseen lähivirkistysalueeseen ja 
ovat korttelitehokkuudeltaan hieman väljempiä. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavamuutosalue on pääosin viheraluetta. Patterimäen lähivirkistysa-
lue sijaitsee keskeisellä paikalla Pitäjänmäellä. Alueen korkeimmalla 
kohdalla sijaitsee linnoituslaitteita. Mäkialue on kallioista metsäaluetta, 
jolla kulkee entinen tykkitie ja muita valaistuja ulkoiluteitä. Itäpäässä on 
rakennettu leikkipaikka. Kaavamuutosalueen läntisessä osassa on kak-
si jalkapallon tekonurmikenttää. 

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 maalitehtaineen. Alue rajautuu lännessä Espoon kaupunginra-
jaan.

Patterimäen puistoalueella ja Pajamäentien katualueella on voimassa 
vuodelta 1960 oleva asemakaava. Patterimäen sorasiiloluolaa varten 
laadittiin erillinen maanalaista osaa koskeva asemakaava vuonna 
1965. Jalkapallokenttäalueella ja Takkatien katualueella on voimassa 
asemakaava vuodelta 2005. Jalkapalloalue on merkitty urheilu- ja vir-
kistyspalvelujen alueeksi (VU). VU-alueen koillispuolella on 574 m² ko-
koinen pala asemakaavoittamatonta metsäaluetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin 
aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia 
(4/2017, Alv 0 %) seuraavasti:

Katualueet 0,4 milj. euroa
Viheralueet 0,5 milj. euroa
Kunnallistekniikka 0,4 milj. euroa
Yhteensä 1,3 milj. euroa

Viheralueiden kustannusarvio sisältää uuden leikkipaikan ja puistorait-
tien rakentamisen. Kunnallisteknisten verkostojen kustannusarvio sisäl-
tää uuden vesihuollon ja hulevesiviemäreiden rakentamisen, nykyisten 
viemäreiden ja vesijohtojen siirron sekä kaukolämpöverkon laajennuk-
sen.
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Uutta kaavoitettavaa kerrosalaa kohden kustannuksia aiheutuu noin 
35 euroa/k-m². 

Kustannusarvio ei sisällä HSY:n 800 mm runkovesijohdon rakentamis-
kustannuksia, tietoliikenneverkon kustannuksia, kaava-alueen ulkopuo-
lisia Pajamäentien ja Pitäjänmäentien muutosten kustannuksia eikä 
Raide-Jokerin kustannuksia.

Uudesta kaavoitettavasta kerrosalasta on kaupungille arvioitu kertyvän 
tonttien rakennusoikeuden myymisestä tai vuokraamisesta noin 20–25 
miljoonaa euroa. Kaavaa voidaan pitää taloudellisesti kaupungille kan-
nattavana.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
van valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallis-
ten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa:

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Uudenmaan ELY-keskus
 Tukes
 Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskus
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 Museovirasto
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (Helsingin taidemuseo, kaupungin-

museo, ent. liikuntavirasto, ent. nuorisoasiainkeskus)
 kaupunkiympäristötoimiala (ent. asuntotuotantotoimisto, ent. kiin-

teistöviraston geotekninen osasto, ent. kiinteistöviraston tilakeskus, 
ent. kiinteistöviraston tonttiosasto, ent. rakennusvalvontavirasto, 
ent. rakennusvirasto, ent. ympäristökeskus) 

 pelastuslaitos
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (ent. opetusvirasto, ent. var-

haiskasvatusvirasto)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, luonnosaineistoa sekä näiden 
valmisteluaineistoa koskevat viranomaisten kannanotot kohdistuivat 
mm. puistoaluetta koskeviin suojelutavoitteisiin sekä liikenteen ja mui-
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den ympäristöhäiriöiden huomioonottamiseen kaavoituksessa. Kanna-
notoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä mm. lähivirkis-
tysalueen suojelumerkinnöissä, asuinrakennusten melumääräyksissä 
ja kaavan rakentamisajoituksen sääntelyssä maalitehtaan läheisyydes-
sä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koske-
via mielipidekirjeitä saapui 17 kpl ja luonnosaineistoa koskevia mielipi-
dekirjeitä saapui 49 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukas-
tilaisuuksissa ja puhelimitse. 

Mielipiteet kohdistuivat enimmäkseen asuntojen täydennysrakentami-
seen sekä Raide-Jokerin sijoittumiseen nykyiselle virkistysalueelle, 
mutta mielipiteitä esitettiin myös mm. joukkoliikennejärjestelyistä ja lii-
kenteen häiriöistä, suunnittelualueen naapuritonttien paikoitusjärjeste-
lyistä sekä koskien mm. teollisuustontteja, linnoituslaitteita, leikkipuisto-
ja ja alueen puroja.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä mm. siten, että uudisraken-
nuksien sijoitusta on loitonnettu Pajamäen alueesta ja kaavakarttaan 
on merkitty naapuritontteja palveleva erillinen LPA-alue. Lisäksi on 
muutettu virkistysreitit noudattamaan suuremmassa määrin nykyistä 
reitistöä sekä lisätty määräyksiä purojen huomioimisesta rakentamises-
sa.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Asemakaavoituspalvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraa-
vilta tahoilta:

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin Satama
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Uudenmaan ELY-keskus
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL)
 pelastuslaitos
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 Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(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
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi
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Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittäjät, jotka 
ovat ilmoittaneet osoitteensa

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Villeneuve, Hakola, Lindén
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Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 23.01.2018 § 5

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimit-
tauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 13.10.2017 § 43


