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Keski-Uudenmaan alueellisen vastuumuseon lausunto Sammonmä-
ki III, asemakaavan muutosluonnos

HEL 2020-006340 T 10 03 01

Tuusulan kunta on pyytänyt Keski-Uudenmaan alueelliselta vastuumu-
seolta lausuntoa Sammonmäki III asemakaavan muutosluonnoksesta. 
Museo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen sekä arkeo-
logian näkökulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Etelä-Tuusulassa Sammon-
mäellä sijaitseva asemakaavoitettu asuinpientaloalue osayleiskaavan 
osoittamaksi työpaikka- ja palvelutoimintojen alueeksi. Tavoitteena on 
myös, että olemassa oleva asuminen tullaan sallimaan työpaikka- ja 
palvelutoiminnan kanssa rinnakkain nykyisen mitoituksen mukaan väis-
tyvänä toimintona.

Kaava-alueella sijaitsee nykyisin pientalovaltainen asuinalue, jonka ton-
tit ovat yksityisomistuksessa. Alueen asuinrakennukset on rakennettu 
pääosin 1950- ja 1960-luvuilla. Alueelta löytyy myös muutama raken-
tamaton tontti.

Tuusulan kulttuuriympäristöinventoinnissa alueella ei ole vaalittavia 
kohteita, eikä museolla ole huomautettavaa rakennetun kulttuuriympä-
ristön ja maiseman osalta.

Asemakaavan suunnittelualueen eteläpuolella, välittömästi suunnitte-
lualueen rajauksen ulkopuolella, Puusepäntien varrella on kaksi kiinte-
ää muinaisjäännöstä: Johannisberg D (muinaisjäännösrekisterin tunnus 
1000005764) ja Johannisberg E (1000005765). Kummatkin ovat kivi-
röykkiöitä ja todennäköisesti esihistoriallisen ajan hautoja.

Asemakaavan suunnittelualueen ympäristössä tiedetään sijainneen 1,3 
km2 alalla 18 samankaltaista kiviröykkiötä. Röykkiöistä on löydetty lui-
den palasia sekä joitakin esineiden katkelmia. Kyseessä on huomatta-
va röykkiöhautojen keskittymä. Aluetta on tutkittu arkeologisilla inven-
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toinneilla useita kertoja 1930-luvun puolivälistä lähtien. Viimeisimmän 
inventoinnin alueelta teki Museoviraston tutkija Kirsi Luoto 2006. Alu-
een röykkiöistä kahdeksan on tuhoutunut 1930-luvun jälkeen tai mata-
lia kivilatomuksia ei ole pystytty myöhemmissä tutkimuksissa enää pai-
kallistamaan kasvillisuuden seasta. 

Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo kehottaa asemakaavan ja 
etenkin Puusepäntien suunnittelussa huomioimaan asemakaavan 
suunnittelualueen rajalla sijaitsevat kiinteät muinaisjäännökset (Johan-
nisberg D ja Johannisberg E) ja toimimaan siten, etteivät ne vaurioidu 
tai tuhoudu.
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