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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Vartiokylän, Myllypuron
asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12646
HEL 2017-012228 T 10 03 03

Asemakaavoituspalvelu on pyytänyt Kuva:a ja Kasko:a antamaan lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle Vartiokylän, Myllypuron
(45.ko) asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12646,
Kauppamyllyntien ympäristön asiakirjoista: kaavakartasta, selostuksesta ja vuorovaikutusraportista.
Viilarintien itäpuolelle suunnitellaan Raide-Jokerin raitiovaunuvarikkoa
kulkuyhteyksineen, bussivarikon siirtoa, liikunta- ja vapaa-ajan hanketta
ja muuta toimitilaa. Holkkitien pohjoispuolelle suunnitellaan toimitilaa.
Teollisuustonttien kaavamääräyksiä ajantasaistetaan.
Helsingin kaupunginmuseo/Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo tarkastelee hanketta tehtävänsä mukaisesti arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun ja säilymisen näkökulmasta ja antaa seuraavan lausunnon.
Viilarintien ja Kauppamyllyntien risteyksen pohjoispuolella sijaitsee 1.
maailmansodan aikainen luola, joka on muinaismuistolain suojaama
kiinteä muinaisjäännös Tukikohta VI:13 (Myllypuro), muinaisjäännösrekisterin nro 100011938. Itse luola sijaitsee kaava-alueen ulkopuolella.
Luolasta johtaa tie jyrkän kallion reunassa kaakkoon Viilarintien ja
Kauppamyllyntien risteykseen. Tie ei ole alkuperäinen luolaan johtanut
tie. Alun perin yhdystie on tullut luolaan suoraan lounaasta. Se on tuhoutunut käytännössä kokonaan Viilarintietä tehtäessä. Kaava-alueen
rajalla on luolansuun edessä voinut säilyä tätä yhdystietä. Kohdetta on
käsitelty aiemmin Raide-Jokerin kaavan yhteydessä ja neuvotteluissa.
Niissä on päätetty, että alkuperäisen tien mahdollisesti säilyneelle kohdalla ja nykyisen tien kohdalla voidaan tehdä tarvittavia katumuutoksia.
Rakentaminen ei vaadi Museoviraston myöntämää muinaisjäännöksen
kajoamislupaa. Rakennustöiden aikana on sovittu tehtävän valvontaa
ja dokumentointia tarvittaessa kaupunginmuseon toimesta.
Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa.
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Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
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