
Helsingin kaupunki Lausunto 1 (2)
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kulttuuripalvelukokonaisuus
Kaupunginmuseo 3.6.2020
Kulttuuriperintöyksikkö
Kulttuuriympäristötiimi, 
kulttuuriympäristöpäällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 17401 Aleksanterinkatu 16 +358 9 310 1060 0201256-6 fi0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kulttuurijavapaa-aika@hel.fi +358 9 310 36664 fi02012566

Helsingin kaupunginmuseon lausunto Kuninkaantammen eritaosliit-
tymän ja ympäristön asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1495-00/20

HEL 2019-011308 T 10 03 03

Helsingin kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituspalvelu on pyy-
tänyt Helsingin kaupunginmuseon kannanottoa Kaarelan (33. KO) Ku-
ninkaantammen eritasoliittymän ja ympäristön, asemakaavan ja ase-
makaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1495-
00/20.

Kuninkaantammen eritasoliittymää ja sen liikenne- ja katujärjestelyjä 
varten laaditaan uutta asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Kunin-
kaantammessa ja Hakuninmaalla. Asemakaavoitus toteutetaan vaiheit-
tain. Ensimmäisessä vaiheessa kaavoitetaan Kuninkaantammen erita-
soliittymä ja siihen liittyvät katu- ja liikennejärjestelyt sekä Vanhan 
Nurmijärventien ja Sorolantien risteysalueen uudet liikennejärjestelyt. 
Suunnittelualueen muu maankäyttö suunnitellaan tarkemmin ja kaavoi-
tetaan myöhemmin. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtä-
vänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökul-
masta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Kuninkaantammen eritasoliittymien tarkempia sijainteja on esitelty kau-
punginmuseolle Rambollin toimesta. Niiden kohdilla Helsingin puolella 
ei sijaitse Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan tunnettuja 
kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita kohteita. Maastotarkastuksessa ei 
havaittu myöskään niitä vaan ainoastaan muutama kuoppa (jätettä) ja 
louhintakivien läjitysalue suunnitellulla tielinjalla tai välittömässä lähei-
syydessä.

Kuninkaantammen vuoden 2017 kaavassa ut/sm1-merkinnällä tämän 
kaavan pohjoiskulmassa oleva Kuninkaantammentien tieosuus on uu-
dempaa 1970-luvun alussa ja hieman aiemmin tehtyä osuutta, eivätkä 
ne ole siten muinaismuistolain suojaamia. 

Vanhan Nurmijärventien muutoskohdalla ei ole muinaisjäännösrekiste-
rin mukaan kohteita. Mätäjoen varrella on lähistöllä useita kohteita 
muutosalueen ylemmillä korkeustasoilla. Kohde on tarkistettava tar-
kempien suunnitelmien jälkeen ja päätettävä silloin mahdollisista toi-
menpiteistä.
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Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta.

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

Sari Saresto
kulttuuriympäristöpäällikkö

Tiedoksi

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu


