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Kultakruununkaaren asemakaava ja asemakaavan muutos, osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelma

HEL 2020-012980 T 10 03 03

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupungin-
museolta lausuntoa Kultakruununkaaren asemakaavan ja asemakaa-
van muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Museo tarkas-
telee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen sekä arkeologian näkö-
kulmasta ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Kaavaratkaisu koskee Kultakruununkaari-nimiseen katuun liittyvää 
aluetta, joka sijaitsee Kruunuvuorenrannassa, Laajasalossa. Kaavarat-
kaisu mahdollistaa, että Kultakruununkaaren pohjoispuolelle olevalle 
alueelle rakennetaan asuinkerrostalokortteleita ja eteläpuolen korttelia-
lueelle sallitaan lisää rakennusoikeutta. Samalla tarkistetaan virkistys- 
ja luonnonsuojelualueen rajausta. Kaavaratkaisu on tehty, koska Kruu-
nuvuoren kaava kumoutui korkeimmassa hallinto-oikeudessa kahden 
korttelin osalta lepakkojen elinolosuhteiden takia.

Suhteuttaen asemakaavaa alueen kulttuuriympäristöarvoihin, kaupun-
ginmuseo katsoo, ettei sillä ole rakennetun ympäristön osalta asema-
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan huomautettavaa.

Arkeologisen kulttuuriperinnön säilymisen näkökulmasta voidaan tode-
ta, että asemakaava ja asemakaavan muutos -alueella ei sijaitse mui-
naismuistolain suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Kaava-alueen 
läheisyydessä, sen länsipuolella sijaitsee kuitenkin muinaismuistolain 
suojaama ensimmäisen maailmansodan aikainen ammusvarastoluola. 
Se sijaitsee lähimmillään runsaan 40 metrin päässä suunnittelualueen 
rajasta Kruunuvuoren itäreunan juurella. Kyseessä on kallioon louhittu 
luola, kohde on nimeltään Kruunuvuori (muinaisjäännösrekisterin nro 
1000030748). Luolassa on betoninen ulkoseinä, jossa on lukittu ovi. 
Kohde saattaa liittyä ensimmäisen maailmansodan aikana Kruunuvuo-
relle rakennettuun ilmatorjuntapatteriin, jonka yhteyteen rakennettiin 
kallioon louhittu ammuskellari. Kohde on merkitty kaavaan sm-
merkinnällä. 

Kaava-alueen kaakkoispuolella kallionmäen päällä sijaitsee toinen kaa-
vaan merkitty suojelukohde; Kyseessä on tykinammus, joka on toiminut 
alueelle suunnitellun linnoituksen mittauspisteenä 1800–1900-lukujen 
vaihteessa. Kohde on merkitty kaavaan s-merkinnällä. Etäisyys kaava-
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alueen rajaan on noin 30 metriä. Näiden suojelukohteiden säilyminen 
on otettava huomioon kaavaa toteutettaessa ja toimittaessa alueella.
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