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Kaupunginmuseon lausunto Kannelmäen Pelimannintien ympäris-
tön asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmas-
ta

HEL 2018-011267 T 10 03 03

Asemakaavoituspalvelu on pyytänyt lausuntoa Kannelmäen Peliman-
nintien ympäristön asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta. Pelimannintien länsipään ympäristöön suunnitellaan 
täydentämisrakentamista. Pelimannintie 9-11 pysäköintialueelle suun-
nitellaan uusia asuinkerrostaloja. Purppuripolun vanha päiväkotiraken-
nus suunnitellaan korvattavaksi uudisrakennuksella. Alueen pysäköinti- 
ja katujärjestelyjä muutetaan tarvittaessa, esim. laajentamalla pysä-
köintitonttia Pelimannintie 28. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa 
asemakaavoitukselle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutossalueen pohjoisosassa ja pohjoispuolella sijait-
see I:n maailmansodan aikaiset Viaporin linnoituksen maarintaman tu-
kikohta XX:4 (Kannelmäki, Museoviraston muinaisjäännösrekisterin 
kohde 1000013751) ja tukikohta XX:6 (Kannelmäki, 1000013753). Mo-
lemmat on valittu edustavina kohteina valtakunnallisesti merkittävät ra-
kennetut kulttuuriympäristöt -listaukseen. Linnoituslaitteet ovat suojeltu-
ja muinaismuistolailla (295/1963).

Välittömästi muutosalueen pohjoisten tonttialueiden isojen asuinraken-
nusten pohjoispuolella Purppuripolunpuistossa sijaitsee linnoitteita, joi-
hin ei kohdistu muutossuunnitelmia. Niiden itäpuolella vanhan Purppu-
ripolun päiväkodin purku ja uuden rakentaminen sekä päiväkodin tontin 
mahdollinen laajentaminen puistoalueelle tulee koskettamaan tukikohta 
XX:4:n kaakkoisosaa. Täällä linnoitteet eivät näy kantakartoissa toisin 
kuin muualla. Suunnitellun päiväkodin laajennuksen länsirajan molem-
min puolin luonnollisessa maastossa tai 1970-luvulla kaivetulla ja tasoi-
tetulla alueella on sijainnut yhdyshauta, joka on osittain peitetty tai osit-
tain tuhoutunut kyseisissä maanrakennustöissä.

Päiväkodin suunnitellulle laajennusalueelle on mahdollista rakentaa, 
mutta jatkosuunnittelussa on selvitettävä tarkemmin edellä mainitun yh-
dyshaudan sijainti ja kunto. Niiden perusteella on tehtävä linnoitusalu-
een ja rakennettavan alueen rajaveto. 
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Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemamuutokseen 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 
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