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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 11.10.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Tattarisillan eritasoliittymän osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, 
asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta Malmin (38. ko), Mellun-
kylän (47. ko) ja Suurmetsän kaupunginosissa (41. ko). Kaupunginmu-
seo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Suunnittelualueeseen kuuluu Lahdenväylän ja Porvoonväylän alue Ke-
hä 1:n liittymästä koilliseen sekä alueita Tattariharjun ja Kivikon teolli-
suusalueilla. Asemakaava mahdollistaa uuden eritasoliittymän rakenta-
misen Lahdenväylälle sekä Tattariharjun ja Kivikon teollisuusalueiden 
välisen kadun rakentamisen. Uusi Tattarisillantie yhdistää Kivikonlaidan 
ja Tattariharjuntien toisiinsa ja Lahdenväylään, mikä parantaa merkittä-
västi alueen saavutettavuutta.

Katualueille varataan tila raitioliikenteelle. Alueen poikki on suunnitteilla 
säteittäinen pikaraitiotieyhteys Helsingin keskustasta ja kehämäinen 
Raide-Jokeri 2 Vuosaaresta Myyrmäkeen.

Lahdenväylälle ja Porvoonväylälle laaditaan samanaikaisesti kaavoituk-
sen kanssa aluevaraussuunnitelma, jossa pyritään tieosuuden toimi-
vuuden parantamiseen. Tiealueiden laajuustarvetta tutkitaan alueva-
raussuunnitelmassa. Osa nykyisestä tiealueesta on asemakaavoitta-
matonta.

Alueelle suunnitellaan pyöräily-yhteydet osaksi baanaverkostoa. Alu-
eelle tutkitaan lumen vastaanottopaikan sijoittamista rakentamattoman 
teollisuustontin paikalle Lahdenväylän varrelle. Kivikon ulkoilupuistosta 
suunnitellaan uuden puistosillan rakentamismahdollisuuksia Lahden-
väylän yli. Silta muodostaisi uuden jalankulku- ja pyöräilyreitin Malmin 
ja Kivikon välille ja tukisi ekologisia yhteyksiä. 

Kivikon teollisuusalueella teollisuustonttien rajoja tarkistetaan. Raken-
nusviraston maanalainen hiekkasiilo Tattariharjuntien läheisyydessä 
pyritään säilyttämään toiminnassa.
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Tiealueet ovat suurilta osalta valtion omistuksessa. Alueella on voimas-
sa useita asemakaavoja vuosilta 1964-2009.

Porvoonväylän länsipäässä kaistojen välissä ja Porvoonväylän molem-
milla puolilla sijaitsee ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteita, 
jotka kuuluvat tukikohta IV:n asemiin 7-8. Kyseessä on kallioon louhit-
tuja ja maahan kaivettuja yhdys- ja taisteluhautoja, joita on osin beto-
noitu. Kokonaisuuteen kuluu betonista valettuja avoimia ja katettuja tuli-
pesäkkeitä ja suojahuoneita, joiden katot on räjäytetty. Porvoonväylän 
eteläpuolella on suuri piikkilankaesteen suojavalli. Linnoituslaitteet kuu-
luvat osana laajempaan valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kult-
tuuriympäristön (RKY2009/Pääkaupunkiseudun I maailmansodan lin-
noitteet) kokonaisuuteen. 

Suunnitellun Tattarisillantien kohdalla Lahdenväylän itäpuolella ja ka-
pealla metsävyöhykkeellä Lahdenväylän länsipuolella sijaitsee ensim-
mäisen maailmansodan aikaisen tykkitien jäänteitä. Suunniteltu tie ja 
silta tuhoavat kyseiset tiejäännökset.

Ensimmäisen maailmasodan aikaiset linnoitusrakenteet ja niihin liittyvät 
tykkitiet ovat kiinteitä muinaisjäännöksiä ja muinaismuistolain 
(295/1963) mukaan siten lain suojaamia. Ensisijaisena lähtökohtana on 
aina niiden säilyttäminen. 

Linnoitteisiin ja tykkiteihin kohdistuvista kajoavista suunnitelmista täytyy 
järjestää neuvottelu Museoviraston kanssa ennen seuraavaa kaavavai-
hetta. Säilytettävistä kohteista neuvotellaan Helsingin kaupunginmu-
seon kanssa.

Pieni osa Malmin lentoaseman valtakunnallisesti merkittävästä raken-
netusta kulttuuriympäristöstä (RKY2009/Malmin lento-asema) kuuluu 
suunnittelualueeseen. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmaan ja asemakaavan muutosluonnokseen.
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Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


