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Kaupunginmuseon lausunto Pakila, Kyläkunnantie 67:n asemakaa-
van muutosehdotuksesta (nro 12507)

HEL 2017-006045 T 10 03 03

Asemakaavoituspalvelu on pyytänyt lausuntoa Pakila, Kyläkunnantie 
67:n asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12507). Asemakaavan 
muutos koskee tonttia 34111/18, Kehä I:n varressa sijaitsevaa suojavi-
heraluetta ja Kyläkunnantien katualuetta. Kaavaratkaisu muuttaa suoja-
viheralueen tonttimaaksi ja mahdollistaa toimistotilojen ja päivittäistava-
rakaupan rakentamisen Pakilantien ja Kyläkunnantien risteykseen. 
Korttelialueen ja katualueen rajaa tarkistetaan. Kaavaratkaisun yhtey-
dessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6862), jonka mukaan 
aluetta tarkastellaan kaavamuutosrajausta laajemmin, koska Kyläkun-
nantien ja Pakilantien sekä Työkunnankujan, Lepolantien ja Paalukujan 
liikennetilanne muuttuu kaavamuutoksen toteutuessa. Risteyksen toi-
minnallisuuden takaamiseksi risteykseen tulee järjestää valo-ohjaus. 
Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa asemakaavoitukselle seuraavan 
lausunnon:

Asemakaavan muutosalueella sijaitsee I:n maailmansodan aikainen lin-
noitusrakennelma (Tukikohta XXII:4 (Länsi-Pakila), Museoviraston mui-
naisjäännösrekisterin kohde 1000013777). Linnoituslaitteet ovat suojel-
tuja muinaismuistolailla (295/1963). Asema 4 on tuhoutunut suurim-
maksi osaksi Kehä I:nja Pakilantien risteyksen ja sen ympäristön ra-
kentamisen takia. Kyläkunnantie 67:ssä on esillä yksi hyväkuntoinen 
betoninen suojahuone ja sen välittömässä läheisyydessä osittain pei-
tettynä kallioon louhittuja ja maahan kaivettuja osittain betonoituja yh-
dyshautoja. Osa yhdyshaudoista on peitetty kokonaan tontilla. Linnoi-
tuslaitteiden tutkimisesta ja poistamisesta on neuvoteltu asemakaavoi-
tuspalvelun, kaupunginmuseon ja museoviraston kesken. Neuvotteluis-
sa päädyttiin tulokseen, että ne ovat poistettavissa riittävien arkeologis-
ten tutkimusten jälkeen.

Kaavaratkaisussa ei linnoituslaitteille esitetä neuvotteluiden perusteella 
suojelua, vaan riittävien arkeologisten tutkimusten ja dokumentoinnin 
jälkeen kohde on mahdollista poistaa. Asemakaavassa on määräys 
”Ennen rakennustöiden aloittamista tulee suorittaa tontilla sijaitsevien 
muinaismuistolain suojaamien 1. maailmansodan aikaisten linnoitteiden 
arkeologinen tutkiminen ja dokumentointi.” 
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Kaavaselostuksessa on seuraavanlainen tarkennus tutkimuksista: ”Ra-
kentamistöiden aloittaminen edellyttää tutkimusluvan hakemista ja sen 
saamista Museovirastosta. Kohde on tutkittava ja dokumentoitava en-
nen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Kustannukset linnoitus-
laitteiden tutkimisesta ja dokumentoinnista tulevat hankkeelle.”

Kaavaratkaisu on asemakaavoituspalvelun, kaupunginmuseon ja Mu-
seoviraston käymien keskustelujen mukainen. Kaupunginmuseolla ei 
huomautettavaa asemamuutokseen.
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