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Kaupunginmuseon lausunto Kultakruununkaaren asemakaavasta ja 
asemakaavan muutosehdotuksesta

HEL 2020-012980 T 10 03 03

Helsingin kaupungin asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupungin-
museolta lausuntoa Kultakruununkaaren asemakaavan ja asemakaa-
van muutosehdotuksesta. Museo tarkastelee hanketta kulttuuriympäris-
tön vaalimisen sekä arkeologian näkökulmasta ja lausuu kantanaan 
seuraavaa.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Kultakruununkaari-
nimiseen katuun liittyvää aluetta, joka sijaitsee Kruunuvuorenrannassa, 
Laajasalossa. Kaavaratkaisu mahdollistaa, että Kultakruununkaaren 
pohjoispuolelle olevalle alueelle rakennetaan asuinkerrostalokortteleita 
ja eteläpuolen korttelialueelle sallitaan lisää rakennusoikeutta. Samalla 
tarkistetaan virkistys- ja luonnonsuojelualueen rajausta.

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta kaupunginmuseolla ei ole ollut 
kaavahankkeeseen huomautettavaa.

Arkeologisen kulttuuriperinnön osalta kaupunginmuseo on kaavapro-
sessin OAS-vaiheen lausunnossaan tuonut esille, että asemakaavan 
Laajasalo, Kruunuvuorenranta, Kultakruununkaari -alueella ei sijaitse 
muinaismuistolain (295/1963) suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. 

Kaava-alueen ympäristöstä on syytä tuoda esille kaksi suojelukohdetta. 
Kaava-alueen länsipuolella noin 40 metrin päässä suunnittelualueen 
rajasta, sijaitsee luolakohde Kruunuvuori (muinaisjäännösrekisterin nro 
1000030748). Kyseessä saattaa olla ensimmäisen maailmansodan ai-
kaisen Kruunuvuoren ilmatorjuntapatterin ammuskellari, jota on muutet-
tu myöhemmin. Kohde on merkitty kaavaan sm-merkinnällä ja se on 
muinaismuistolain suojaama. 

Kallioon louhittu luola sijaitsee Kruunuvuoren itärinteellä kallion juurella, 
missä sijaitsee luolan betoniseinämä ovineen. Luolan edustalta kulkee 
tien katkelma itä-kaakkoon. Tie ei ole alkuperäisessä kunnossa, vaan 
sitä vaikuttaa parannellun Laajasalon öljysataman toiminta-aikana. Tien 
ympäristössä sijaitsee louhekivikasoja. 

Toinen suojeltu kohde sijaitsee myös kaava-alueen ulkopuolella. Kaa-
va-alueen kaakkoispuolella kallionmäen päällä sijaitsee vaaleaksi maa-
lattu 11 tuuman tykinammus. Korkeuspiste saattaa liittyä 1800-luvun 
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lopussa ja 1900-luvun alussa Kruunuvuoreen suunnitellun linnoituksen 
mittauksiin. Kohde on merkitty kaavaan s-merkinnällä. 

Kaavaehdotukseen liittyvässä selostuksessa edellä mainitut suojelu-
kohteet onkin tuotu esille ja kirjattu, että kaava-alueen läheisyydessä 
sijaitsevien muinaismuistolain suojaamien suojelukohteiden säilyminen 
huomioidaan Kultakruununkaaren kaavaa toteutettaessa ja toimittaes-
sa alueella.
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