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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus
PL 36 (Opastinsilta 12 B 5. krs)
00521 Helsinki

Helsingin kaupunginmuseon/Keski-Uudenmaan maakuntamuseon 
lausunto kt 45 (Tuusulanväylä) parantamisesta rakentamalla 
Yhdyskunnantien vaihtopysäkit, Helsingissä 

HEL 2014-015511 T 08 00 08

Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on pyytänyt 
maantielain 27§:n mukaista lausuntoa Helsingin 
kaupunginmuseolta/Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta kt 45 
(Tuusulanväylä) parantamisesta rakentamalla Yhdyskunnantien 
vaihtopysäkit Helsingissä (Tuomarinkylä, 35. kaupunginosa). 
Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta.

Suunnitelman mukaan Tuusulanväylälle ja Yhdyskunnantielle 
rakennetaan vaihtopysäkit runkolinjaa 560 varten. Uudet pysäkit 
tarkoittavat myös lisäkaistojen tekoa Tuusulantielle, vanhan 
kevyenliikenteenväylä siirtoa pohjoiseen päin Yhdyskunnantiellä ja 
uusien kevyenliikenteenväylien rakentamista Tuusulantien molemmille 
puolille. 

Suunniteltualueen koillispuolella sijaitsevalla Huvilanmäellä on 
ensimmäisen maailmansodan aikaisen Helsingin maalinnoituksen 
tukikohta XVI, asema 4:n linnoitteita vuoden 2002 asemakaavan 
(11125) EV/s-alueella. Ne ovat muinaismuistolain (295/1963) 
suojelemia ja merkitty asemakaavakarttaan sm-alueina. Näkyvissä on 
kallioon louhittua osittain betonoitua hautaa ja maalla peitettyjä 
romahtaneita suojahuoneita. Säilynyttä osaa asemasta on täytetty. 
Vuoden 1986 maalinnoitusinventoinnin mukaan suuri osa asemasta on 
tuhoutunut alkuperäistä Tuusulantietä rakennettaessa ja sen 1960-
luvun lopun moottoritieksi laajentamisen yhteydessä. Alueella sijaitsee 
myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen alueeseen kuuluva rakennus 
(sr-3).

Kyseisellä EV/s – alueen etelä- ja lounaisosassa on sijainnut useampia 
taistelu-/yhdyshautoja, jotka on merkitty tuhoutuneiksi linnoitteiden 
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vuoden 1986 inventoinnissa. Yhdyskunnantien vaihtopysäkin yhteyteen 
tulevan polkupyörien liityntäpysäköinnin kohdalla ja pohjoispuolella on 
sijainnut taistelu-/yhdyshautoja. Pysäkiltä ylös Huvilanmäelle nouseva 
kevyenliikenteenväylä K1J ylittää yhden haudan linjan Huvilanmäen 
lounaisnurkassa. Kyseinen väylä ja Tuusulantien itäinen lisäkaista 
pysäkkeineen ovat lännessä tunnettujen linnoitteiden ulkopuolella.

Edellä mainittuja kohtia rakennettaessa on varauduttava mahdollisesti 
betonirakenteisten linnoitteiden esille tulemiseen, sillä kyseessä on 
ollut useimmiten hautojen täyttäminen kuin niiden tuhoaminen 
kokonaan. Työmaan alkamisesta ja paljastuvista linnoitusrakenteista 
on ilmoitettava Helsingin kaupunginmuseoon. Paljastuneet rakenteet 
on dokumentoitava ennen maanrakennustöiden jatkamista. Mahdolliset 
arkeologiset tutkimuskulut ovat hankkeen toteuttajan korvattava 
muinaismuistolain 15§:n mukaisesti.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomauttamista tiesuunnitelmaan.
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