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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 18.11.2016

Kaupunginmuseo arvio asemakaavan muutosta kulttuuriympäristön 
vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon. 

Suunnittelualue sijaitsee Keski-Vuosaaren pohjoisosassa. Kaava-alu-
eella sijaitsee viiden kolme- ja neljäkerroksisen asuinkerrostalon yhtiö 
sekä puretun huoltoaseman tontti. Ympäristölle ovat ominaisia väljästi 
rakennetut suuret asuntokorttelit ja niiden välissä sijaitsevat laajat vihe-
ralueet. Kallvikintie on luokiteltu arvoympäristökohteeksi. Se on 1960-
luvun lähiöideologiaa ilmentävä kokoojakatu, jonka ympäristö on osa 
Keski-Vuosaaren metsälähiötä. Sen reunoilla kasvavat kookkaat män-
nyt ovat olennainen osa arvokasta rakennettua ympäristöä.

Kallvikintien varteen suunnitellaan tasakattoisia, vaaleiksi rapattuja, 
kuusi- ja seitsemän kerroksisia lamellitaloja. Kallvikintien ja Mustalah-
dentien risteyksessä suunnitelmassa on seitsemästä viiteen kerrok-
seen porrastuva rakennus. Asuinkerrostalojen korttelialueen AK-mää-
räyksessä todetaan, että alue on osa Keski-Vuosaaren asemakaava-
historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävää 
aluekokonaisuutta.

Asemakaavaan on merkitty tonttien 5,6 ja 7 kulmaan alueen osa, jolla 
kaupunkikuvallisesti arvokkaat männyt tulee säilyttää. Lisäksi kaavassa 
on määrätty yksittäisten mäntyjen suojelusta. 

Kaava-alueella on sijainnut ensimmäisen maailmansodan aikaisen Hel-
singin maalinnoituksen Itäisen puolustuslohkon, tukikohta I, tykkipatteri 
62. Museoviraston Arkeologisten kenttäpalveluiden ja Fennopro Con-
sulting Oy:n tutkimuksissa kesäkuussa 2016 kaava-alueen luoteisosas-
ta löytyi maanalainen betoninen suojahuone, joka on liittynyt tykkipatte-
riin. Suojahuoneen eteläosa ja katto ovat lähes kokonaan hajonneet ja 
romahtaneet. Pohjoisseinä on säilynyt suhteellisen ehjänä. Tontilta ei 
löytynyt muita betonirakenteita. 

Museovirastolle toimitettavan tutkimusraportin perusteella Museoviras-
to päättää kohteen suojelun purkamisesta.
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Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdo-
tuksesta.
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