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Kaupunginmuseon lausunto Kaarelan (33. KO) Kuninkaantammen 
Kuninkaantammentien ympäristön asemakaavaluonnoksesta  

HEL 2014-004691 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 20.2.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon kannanottoa 
kaavaluonnoksesta Kaarelan (33. KO) Kuninkaantammen 
Kuninkaantammentien ympäristöön. Kaupunginmuseo lausuu asiasta 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta. 

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kuninkaantammessa, Kaarelan 
kaupunginosassa, rajautuen Vantaan vastaiseen kaupunginrajaan ja 
Silvolan pientaloalueeseen, Vantaanjokeen sekä Keskuspuistoon. 
Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien pientaloasuntojen 
rakentamisen noin 250 uudelle asukkaalle Kuninkaantammentien 
ympäristöön korttelissa 33318, osassa korttelia 33319, kortteleissa 
33320-33322 ja 33332 ja lähivirkistys-, katu-, vesi- sekä retkeily- ja 
ulkoilualueilla. Nykyisten omakotitonttien rakentamistehokkuutta 
korotetaan arvosta e=0,20 arvoon e=0,25. Kuninkaantammentien 
eteläpuolella vedenpuhdistuslaitoksen korttelialue rajataan nykyistä 
pienemmäksi. Laitoksen länsipuolelle suunnitellaan uusi katu, 
Vedenkierto, jonka viereen suunnitellaan pientalokorttelit tulevan 
Vesimittarinkadun varrelle. Laitoksen vanhojen työsuhdeasuntojen 
alueelle kortteliin 33322 Kuninkaantammentien pohjoispuolelle 
osoitetaan pientaloasumista. Korttelin 33332 vanha asuinrakennus 
pihapiireineen säilyy. Kuninkaantammentien katualue ulotetaan 
nykyiselle ulkoilumajalle ja kadun päässä varaudutaan bussin 
päätepysäkkiin ja kääntöpaikkaan. Alueella on voimassa 
Kuninkaantammen osayleiskaava (vahvistettu 5.12.2008), asemakaava 
nro 9360 (vahvistettu 26.5.1989) ja asemakaava nro 10665 (vahvistettu 
7.5.1999).

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on viihtyisä ja 
kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen pientaloalue. Alue suunnitellaan 
ja toteutetaan niin, että alueen ja sen lähiympäristön luonto- sekä 
kulttuurihistorialliset arvot ja ominaispiirteet säilyvät. Asemakaavan 
muutosalueella sijaitsee suojeltu vanha huvilarakennus, 
Kuninkaantammentien historiallinen tie ja ainakin 1746-1842 käytössä 
olleen Kaarelan rautakaivosalueen yksi kaivoskuoppa.

Kuninkaantammenpuiston vanha huvilarakennus on suojeltu voimassa 
olevassa osayleiskaavassa sr -merkinnällä sekä asemakaavassa sr-2 -
merkinnällä. Asemakaavan muutosluonnoksessa kyseinen asuintalo 
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tontilla 33332/1 suojellaan osayleiskaavan mukaisesti. Suojelumerkintä 
sr-2 ja sen määräys ovat asianmukaiset.

Kuninkaantammentien linjaus on voimassaolevassa osayleiskaavassa 
suojeltu s1 -merkinnällä ja asemakaavassa s -merkinnällä. 
Kuninkaantammentien varren maisema muuttuu rakennetummaksi, 
mutta tien vanha maantiemäinen linjaus säilyy. Asemakaavan 
muutosluonnoksessa Kuninkaantammentien linjaus on merkitty 
säilytettäväksi (sm-1). Tien rakenteet rakennetaan kuitenkin kaava-
alueella uudelleen, joten sm-merkintä ei ole oikea määräys tielle. 
Kaupunginmuseo ehdottaa suojelumerkintää s, jonka mukaan tien 
linjaus pitää säilyttää. 

Alueen länsiosassa virkistysalueella VP, Fanny Churbergin puistossa, 
sijaitsee kiinteä muinaisjäännös, Kaarelan kaivostoimintaan liittyvä 
vanha kaivoskuoppa. Se on merkitty suojelumerkinnällä sm-2 ja 
määräyksellä ”Alueen osa, jolla sijaitsee kiinteä muinaisjäännös”. 
Kaupunginmuseo ehdottaa merkintää sm ja tekstiä: ”Alueen osa, jolla 
sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) suojeltu historiallisen ajan 
rautakaivoskuoppa. Aluetta koskevista toimenpiteistä on neuvoteltava 
kaupunginmuseon kanssa. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa 
Kuninkaantammentien ympäristön asemakaavaluonnokseen.
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