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PITÄJÄNMÄKI, PATTERIMÄEN VARIKKOLUOLA  
ASEMAKAAVAN MUUTOS 
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
 
  

 

 
Suunnittelualue 

Suunnittelualueeseen kuuluu osa Patterimäen puistoalueesta Takkatien teollisuusalueen ja 
Pajamäen asuntoalueen välissä.  
 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Alueelle on suunnitteilla rakennusviraston, nykyisin Atomitiellä olevan, varikon toimintojen si-
joittaminen kallioluolastoon. Sisäänajo tulee Arinatieltä samasta kohdasta kuin ajo nykyiseen 
sorasiiloluolaan. Arinatien varteen suunnitellaan rakennettavaksi varikon tarvitsemat maan-
päälliset tilat, kuten toimisto, varastokatoksia sekä polttoaineen jakelupiste. Luolaston alin ta-
so tulisi olemaan noin 15–33 m nykyisen maanpinnan alapuolella.  
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Nykytilanne  
 
Mäkialue on kallioista metsäaluetta, jolla 
on ensimmäisen maailmansodan aikaisia 
linnoituslaitteita, valaistuja ulkoiluteitä se-
kä itäpäässä rakennettu leikkipuisto. Kal-
lion sisällä on rakennusviraston sorasiilo-
luola, jonne ajetaan alueen länsireunasta 
Arinatieltä. Siilot täytetään kallion laelta, 
jonne ajetaan pohjoissivulta Takkatieltä.  
 
Aloite 
 
Kaavamuutos on tullut vireille kiinteistövi-
raston ja rakennusviraston aloitteesta.  
 
Maanomistus 
 
Helsingin kaupunki omistaa koko alueen.  
 
Kaavatilanne  
 
Puistoalueella on voimassa vuodelta 
1960 oleva asemakaava. Sorasiiloluolaa 
varten laadittiin erillinen maanalaista osaa 
koskeva asemakaava 1965. 
 
Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty vir-
kistysalueeksi, jonka kautta on merkitty 
varaukset raidejokerille tunnelissa Patte-
rimäen läpi idästä länteen sekä uuden 
pääkatulinjauksen varaus Pitäjänmäen-
tieltä Patterimäen kautta radan yli Kona-
lantien päähän. Linjauksella on yleiskaa-
vassa esitetty varaus vaihtoehtoisesti 
osittain tunneliratkaisuna.  
 
Tehdyt selvitykset  
 
Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä: 
• Tarveselvitys, HKR/3.9.2007, Kallio-

tekninen esisuunnitelma, Kv/geo 
5/2007.  

• Kaupunkisuunnitteluviraston teknista-
loudellinen toimisto on käynnistänyt 

konsulttityön luolaston tarkemman esi-
suunnitelman laatimisesta.  

 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto (ja tarvittaes-
sa) muut asiantuntijat arvioivat kaavan 
toteuttamisen vaikutuksia maaperään, 
maisemaan, ympäristöön, liikenteeseen 
kaupunkirakenteen toimivuuteen ja kau-
punkikuvaan kaavan valmistelun yhtey-
dessä. 
 
Kaavan valmisteluun osallistuminen 
 
Aloitusvaihe 
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
tulee esittää viimeistään 15.11.2007.  
 
Keskustelutilaisuus on tiistaina 23.10. klo 
18–20 Pajamäen seurakuntakodissa, Pa-
jamäentie 14. Kaavan valmistelija on ta-
vattavissa em. tilaisuudessa ja Pitäjän-
mäen kirjastossa, Jousipolku 1, keskiviik-
kona 31.10. klo 17–19 sekä kaupunki-
suunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.  
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
muuta lähtötietoaineistoa on esillä 
15.10.–2.11:  
• kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kan-

sakoulukatu 3, 1. krs  
• Pitäjänmäen kirjastossa, Jousipolku 1 
• www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä 

nyt). 
 
Valmisteluvaihe 
Asemakaavaluonnos laaditaan keväällä 
2008. Luonnoksen nähtävilläolosta ilmoi-
tetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä vi-
raston Internet-sivuilla ja siitä on mahdol-
lisuus esittää mielipiteensä. Luonnoksen 
esittelyä varten järjestetään asukastilai-
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suus. Viranomais- ja muu asiantuntijayh-
teistyö järjestetään erillisin neuvotteluin. 
 
Ehdotusvaihe  
Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen 
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, että ehdotus esitellään kau-
punkisuunnittelulautakunnalle vuoden 
2008 lopulla. 
 
Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään 
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehdä muistutuksen nähtävillä-
oloaikana.  
 
Tavoitteena on, että kaavaehdotus on 
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston käsiteltävänä vuonna 2009. 
 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 
• alueen ja lähialueiden maanomistajat, 

asukkaat ja yritykset  
• Pajamäki-Seura, Pitäjänmäen Teolli-

suusyhdistys, Pitäjänmäki Seura  
• Länsi-Helsingin Yrittäjät 
• kaupungin asiantuntijaviranomaiset: 

kiinteistöviraston tonttiosasto ja tila-
keskus, rakennusviraston katu- ja 
puisto-osasto sekä ympäristötuotan-
toyksikkö, ympäristökeskus, Helsingin 
Vesi ja Helsingin Energia  

• muut asiantuntijaviranomaiset: Mu-
seovirasto. 

 
Mistä saa tietoa  
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/ksv kohdassa 
Suunnitelmat kartalla. 
 
Suunnittelun etenemisestä sekä osallis-
tumismahdollisuuksista tiedotetaan: 

• kirjeillä osallisille (asunto-
osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään isän-
nöitsijöille, joiden toivotaan toimittavan 
tiedon osakkaille ja asukkaille). Kiin-
teistöyhtiön omistajaa ja isännöitsijää 
pyydetään toimittamaan tieto kaavoi-
tuksesta osakkaille ja kiinteistössä 
toimiville yrityksille).  

• Helsingin Uutiset -lehdessä  
• www.hel.fi/ksv (kohdassa Nähtävänä 

nyt) 
• Helsingin kaavoituskatsauksessa 

2008.  
 
Asemakaavaehdotuksen julkisesta näh-
tävilläolosta tiedotetaan kuulutuksella, jo-
ka julkaistaan Helsingin Sanomissa, Huf-
vudstadsbladetissa, Uutislehti 100:ssa 
sekä viraston Internet-sivuilla 
(www.hel.fi/ksv). 
 
Mielipiteet 
 
Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoit-
teeseen:  
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo  
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki  
(käyntiosoite Kansakoulukatu 3) 
 
tai faksi 310 37378 
tai sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi 
 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
 
Kaavaa valmistelee 
 
arkkitehti Leena Lukkarinen-Annila 
puhelin 310 37278  
sähköposti leena.lukkarinen(a)hel.fi 
 
insinööri Seija Narvi 
puhelin 310 37255  
sähköposti seija.narvi(a)hel.fi 
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liikennesuunnittelija Pirjo Koivunen 
puhelin 310 37128 
sähköposti pirjo.koivunen(a)hel.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


