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Helsingin kaupunginmuseon lausunto koskien Linnavuorenpuiston 
asemakaavamuutosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

HEL 2016-000206 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 20.1.2016

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on lähettänyt tiedoksi Linnavuo-
renpuiston asemakaavamuutoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukai-
sesti kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen nä-
kökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Vartiokylän Linnavuorenpuiston länsireunaan, alueelle joka rajautuu 
pohjoisessa Linnanherrankuja – Linnanpajantien välille ja etelässä Tan-
kovainiontiehen, suunnitellaan uutta siirtolapuutarha-aluetta. Palstojen 
määrä olisi 70-85 ja koko noin 200 neliömetriä. Palstoille saisi rakentaa 
pienen siirtolapuutarhamökin. Perinneniitty ja avoin maisema puiston 
keskellä säilyisi.

Suunnitellun eteläisen siirtolapuutarha-alueen keskellä kulkee pohjois-
etelä – suuntainen 1. maailmansodan aikainen puolustusasema V:9 
(1000011292), jossa on yhdeksän betonista konekivääri- ja tähystysa-
semaa. Niiden välillä on ollut yhdyshauta, joka on täytetty. Katetut ra-
kenteet on räjäytetty. Puolustusasema liittyy eteläpuolella Vartiokylän 
Linnavuoren puolustusasemaan V:8 ja keskiaikaiseen mäkilinnaan, jot-
ka kuuluvat Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 
–listaukseen (RKY 2009) osana Pääkaupunkiseudun I maailmansodan 
linnoitteita.

Voimassa olevassa asemakaavassa puolustusasema on merkitty sm – 
alueena, jota ei saa muinaismuistolain (295/1963) perusteella kaivaa, 
peittää, muuttaa tai muuten kajota.

Siirtolapuutarha on mahdollista rakentaa ympäristöön ottamalla huo-
mioon puolustusasema jättämällä sen ympärille riittävästi avointa tilaa. 
Puolustusasema voidaan tuoda muutosten yhteydessä nykyistä parem-
min esiin siivoamalla ja osittain tai kokonaan esille kaivamalla. Kaivan-
not täytyy todennäköisesti tyhjentää haitallisista jätteistä. Mahdollisesti 
esille jätettävissä kaivannoissa tulee ottaa huomioon turvamääräykset. 
Kyseeseen voi tulla niiden osittainen täyttäminen tai aitaaminen. 

Puolustusasemaa koskevia toimenpiteitä pitää tarkentaa siirtolapuutar-
ha-alueen suunnittelun edistyessä. Puolustusasema täytyy tutkia ar-
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keologisesti ja dokumentoida tunnetuilta ja mahdollisti löydettäviltä tun-
temattomilta osiltaan.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmaan ja asemakaavamuutokseen.
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