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Patterimäki 
Asemakaavan muutos 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
 
Paikka:  Strömbergin ala-aste, Takomotie 13 
Aika:  12.5.2015 klo 18.00–18.45 
 
Paikalla 
Kaupunkisuunnitteluvirastosta: 

Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, puheenjohtaja 
Siv Nordström, arkkitehti 
Mikael Ström, arkkitehti 
Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti 
Jenni Aalto, harjoittelija 
 

Lisäksi paikalla: 
Taina Toivanen, Liikennesuunnittelija 
Raila Hoivanen, DI 
Heikki Hälvä, Liikennejärjestelmätoimisto, Projektipäällikkö 

 
Osallistujia: noin 30 henkilöä 
 
 
Tilaisuuden kulku 
 
Puheenjohtaja avasi tilaisuuden toivottamalla läsnäolijat tervetulleiksi ja esittelemällä paikalla 
olleet kaupungin työntekijät. Arkkitehti Siv Nordström esitteli Patterimäen kaavahankkeen. 
 
Esitysten jälkeen käytiin yleistä keskustelua.  
 
Keskustelujen jälkeen paikallaolijoilla oli mahdollisuus jäädä keskustelemaan suunnitelmista 
alueen arkkitehtien kanssa. Pöydälle oli levitetty iso ilmakuvakartta, johon pystyi jättämään omat 
mielipiteensä. 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 mahdollista 
vaikuttaa 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 mukana 
tarkastelussa, koska Pitäjänmäentietä ehkä joudutaan leventämään uuden jokeripysäkin 
kohdalla, mikä saattaisi johtaa kerrostalotontin nurkan leikkaamiseen katualueeksi. 

- Minkä takia ei leikata yritystontista vaan mielummin puistosta? Vastattiin, että tässä on 
priorisoitu työpaikka-alueen tarpeet. 

- Miksi jalkapallokentän alue on mukana? Vastattiin, että jalkapallotontin läntistä reunaa 
saatetaan muuttaa Jokeri-linjauksen vuoksi. Tontin nykyisiin toimintoihin ei kajota. 

- Eikö rajaus tule liian ylös, lähelle museoaluetta? Vastattiin, että tunneliaukon kohta on 
Patterinmäen länsipuolella siirtymässä pois kauemmaksi linnoitusalueesta, kun tunnelin 
korkeustasoja on tarkennettu. 

- RKY –alueen selvennystä pyydettiin. Kyseisen alueen rajaus esitettiin diakuvassa. 
 
Raide-Jokeri 
 

- Onko linjan ajonopeus syynä tunnelilinjaukseen? Vastattiin, että ajonopeuden lisäksi on 
todettu, 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 kovin 
jyrkkää sukellusta kallioon ratikalla ei voi tehdä. 

- Onko melukartoitusta tehty? Vastattiin, että pikaraitiovaunu on huomattavasti hiljaisempi 
kuin nykyiset keskustan raitiovaunut.  

- Minkälaista kalustoa Raide-Jokerilla liikkuu? Uusi kalusto tulee olemaan modernia, sel-
västi hiljaisempia sekä korkeatasoisempia. Vaunut ovat 32 metrisiä, tulevaisuudessa 
45metriä. 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 että 
Pajamäen länsipuolellla oleva pysäkkivaraus suunnitellaan nyt hankesuunnittelun yhtey-
dessä, mutta sitä ei ehkä rakenneta ensimmäisessä toteutusvaiheessa.  
 

 
Liikenne 
 

- Jääkö kävelyreitti puistoalueelle? Vastattiin, että kävelyreitit jäävät mutta muuttuvat osit-
tain. 
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- 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 suunniteltu 
yhdistettäväksi. 

- Pajamäen sisäinen liikenne, eikö sisään ohjata mitää julkistaliikennettä? Vastattiin, että 
bussiyhteydet 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, mutta 
Raide-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 ole 
tiivistämishankkeita tällä hetkellä, eikä lähivuosina ole myöskään toimintasuunnitelmissa. 

 


