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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Norrbergetin asemakaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

HEL 2018-003998 T 10 03 03

Asemakaavoitus Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta on pyytänyt 
kaupunginmuseon lausuntoa Norrbergetin asemakaavan osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta. Kaupunginmuseo on tutustunut 8.5.2018 
päivättyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, jota kaupunginmuseo 
tarkastelee perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta.

Asemakaavan alue sijaitsee Porvoonväylän varrella ja lähellä Kehä III:a 
250 hehtaarin alueella. Suunnittelu perustuu valmisteilla olevaan Öster-
sundomin yhteiseen yleiskaavaan. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa noin 
60 ha elinkeinotoiminnan ja teollisuuden tarpeisiin ja tarvittavat liiken-
neyhteydet, joista osa koskee Vantaalla sijaitsevia alueita. Alueeseen 
kuuluu myös ympäröivät ulkoilualueet. Suunnittelussa pitkällä aikavälil-
lä varaudutaan maanalaiseen jätevedenpuhdistamoon ja uuteen erita-
soliittymään Porvoonväylällä. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa 
alueelle raskaan liikenteen palvelu- ja taukoalue. 

Norrbergetin asemakaavan suuripiirteisen rajauksen sisäpuolella tai vä-
littömässä lähistössä sijaitsee muutamia muinaismuistolain (295/1963) 
suojelemia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kulttuuriperintökohteita. 

Suunnittelualueen länsiosassa Porvoonväylän eteläpuolella on Gumbö-
len historiallisen ajan kyläpaikka (Museoviraston muinaisjäännösrekis-
terin nro 1000010822). Suunnittelualueen raja halkoo kohdetta. 

Edellisen pohjoispuolella, moottoritien pohjoispuolella, on Gumböle 
Norrberget (nro 1000030614), joka on kivikautinen asuinpaikka ja mah-
dollisesti keskiaikainen kyläpaikka. Sen läpi on suunniteltu ainakin uusi 
tieyhteys.

Norrberget (nro 1000008144) on mahdollisesti 2. maailmansodan ajan 
kohde edellisistä koilliseen.

Moottoritien eteläpuolella on Gumbölen kyläpaikasta itään Gumböle 
Mutars 1 (pirunpelto ym, nro 1000008170).

Idempänä rajauksen ulkopuolella etelässä sijaitsevat Gumböle Mutars 
2 (rajamerkki, nro 1000008169) ja Itäsalmi Landbo (rajamerkki, 
nro1000008171).
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Kaupunginmuseo pitää niiden säilyttämistä ensisijaisena vaihtoehtona. 
Niiden suojelu määritellään yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa. 
Jos niihin suunnitellaan kajoamista, tulee järjestää neuvottelu Museovi-
raston kanssa. Kajoavat toimenpiteet kohteissa ovat mahdollista vain 
kajoamisluvan ja riittävän arkeologisen tutkimuksen jälkeen.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Norrbergetin osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaan.
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