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KIVIKKO JA SUURMETSÄ
SISÄAMPUMARATA- JA
AGILITYHALLIT
Kaavamuutoksen havainneaineistoa



Kaavamuutoksessa
kaksi erillistä

aluetta



i

Pohjoinen osa nyt
metsäaluetta, jossa nyt
ulkoiluteitä ja
I maailmansodan
linnoitteita

Pohjoinen osa on nyt
metsäaluetta, jossa
ulkoiluteitä ja
I maailmansodan
linnoitteita

Eteläisessä osassa on
nyt pyöräilyn bmx-rata,
agilitykenttä ja
ulkoiluteitä



• Sisäampumaurheilukeskus
• Asemapiirrosluonnos
• 3D-mallinnoskuvia

Nykytilanne pohjoinen osa-alue

Nykytilanne eteläinen alue



Kaavamuutoksen tärkeimmät tavoitteet
- Kivikon virkistysalueen toimintoja täydennetään

sisäampumaurheilukeskuksella ja agilityhallilla
- Kaupungin maa-ainesten kierrätystoiminnan

edellytykset turvataan
- Lahden- ja Porvoonväylien liikenteen välityskyky

säilytetään
- Linnoitusalueen arvot säilytetään
- Tarpeellisten virkistys- ja pyöräily-yhteyksien

edellytykset turvataan



Kaavamuutoksen lähtökohtia



Maakuntakaavojen yhdistelmäkartta



Yleiskaava 2002 Uusi yleiskaavaluonnos



Maanalainen yleiskaava Mellunkylän alueellinen kehittämissuunnitelma



Eteläinen osa on nyt asemakaavassa
urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta

Pohjoinen osa on nyt asemakaavassa
urheilu- ja virkistyspalvelualuetta ja
erityisaluetta multasekoittamoa varten sekä
katu- ja lähivirkistysaluetta



1

2

Lahdenväylän ja Porvoonväylän
kehittämissuunnitelma (1) ja pikaparannussuunnitelma
(2) ovat suunnittelussa käytettyä lähtöaineistoa.
Tiesuunnitelman laatiminen on alkamassa
ELY-keskuksessa.



Pohjoiseen suuntaava pyöräilyn laatukäytävä baana
on suunniteltu Kivikon virkistysalueen kautta

Itäinen toimisto 2012-2015
Nykyinen latuverkko



• Kaavamuutoksen pohjoinen osa-alueeseen
sisältyy muinaismuistolailla suojeltuja linnoitteita.
Linnoitteet ovat osa Helsingin ensimmäisen
maailmansodan aikaista linnoitusketjua, joka on
määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi
rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009)

Kulttuurihistoria
• Myös eteläisen osa-alueen lounaispuolella, kaava-

alueen ulkopuolella on muinaismuistolailla suojeltuja
linnoitteita.

RKY, pääkaupunkiseudun
ensimmäisen maailmasodan
linnoitteet

RKY 2009:
Malmin
lentoasema

RKY 2009:
Viikin
opetus- ja
koetila

Muinaisjäännösalueet:
I ms. linnoitteita

Muinaisjäännösalueet ja RKY 2009 -kohteet, karttalähde: http://www.paikkatietoikkuna.fi/



Hulevedet
• Kaava-alue sijoittuu Viikinojan valuma-alueelle ja

pääosin alueen hulevedet ohjautuvat Kivikon
liikuntapuistossa virtaavaan Viikinojan haaraan,
joka etelässä laskee Vanhankaupunginlahteen.

• Kaavamuutoksen pohjoinen osa on Tattariharjun
pohjavesialueella.

Longinojan
valuma-alue

Viikinojan
valuma-alue

Mellunkylänpuron
valuma-aluePohjavesialue

• Kaavamuutoksen osa-alueet sijoittuvat
laaksovyöhykkeelle Kivikon virkistysalueella.

• Pääosa Kivikon ulkoilupuiston virkistysreiteistä
kulkee suunnittelualueen itäpuolen kallioselänteellä
ja sen reunavyöhykkeellä.

Topografia



Luontotietojärjestelmän kohteet:
a.  Arvokas kasvillisuuskohde, Jakomäen linnoitusalue (I lk)
b.  Linnustollisesti arvokkaat kohteet, [b1] Kivikon metsä (II lk) ja [b2]

Kivikon joutomaa-alue (II lk)
c.  Kääpäkohde, Kivikon et.osan metsä (II lk) ja pohj.osan metsä (III lk)
d.  Geologisesti tai geomorfologisesti arvokkaat kohteet, [d1] harju (2lk),

[d2] saraturvekerrostuma (2lk)  ja  [d3] kallioperän murroslinja (2lk)
e.  Metsäluonnon monimuotoisuuskohteet

a

b2

c

e

d3

d1

c
• Kaavamuutoksen osa-alueet sivuavat kaupungin

ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmän
arvokohteita. Osa-alueet sijoittuvat osin linnustollisesti
arvokkaiden ja geologisesti merkittäviä kohteiden
alueille. Muilta osin lähialueen tärkeimmät luontoarvot
keskittyvät Kivikon metsään.

Luontotiedot

d2

b1



Suunnittelu



Pohjoinen osa, alustava maankäyttökaavio



Pohjoinen osa, alustava luonnos kaavamuutosalueen liikennejärjestelyistä
Lahden- ja Porvoonväylän parannustoimenpiteiden suunnittelu on vireillä ELY-keskuksessa

Liikennealueen raja

baana

Nykyinen ulkoilutie

Liikennealueen raja



Asemapiirrosluonnos 27.5.2015 Sisäampumaurheilukeskus Napakymppi Oy



• Eteläisen osan maankäyttökaavio ja alustavat
kaavamääräykset

Ksv 25.10.2012 Itäinen toimisto 2012-2015Eteläinen osa, alustava maankäyttökaavio



Agility ja bmx-alueet, Kivikon liikuntapuiston yleissuunnitelman tarkistus
Liikuntavirasto 13.5.2015

Tähän lisäksi toimistotila



Leikkaukset A-A ja B-B Kivikon liikuntapuiston yleissuunnitelman tarkistus
Liikuntavirasto



Miten asemakaava etenee?

Aloitusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan havainneaineisto nähtävillä 8.6.- 3.7.
(kirjeet, lehti-ilmoitus Helsingin Uutisissa)

Asemakaavaehdotus (syksy 2015)
• kaupunkisuunnittelulautakunta
• kaupunginhallitus
• nähtävillä 30 vrk
(kuulutus: HS, Hbl, Metro)

Lausuntojen ja muistutusten käsittely
kaupunkisuunnittelulautakunta tai -virasto

Muistutukset

Kaavapäivystys 11.6.
Mielipiteet

Kaavan hyväksyminen
kaupunginvaltuusto

Valitusmahdollisuus


