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Kohde  

  
Kivikonlaita sijaitsee Mellunkylän (47.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-
kee Kivikonlaita -katua välillä Tattarisilta - 47048 tontti 1 sekä pyöräilyn laatukäy-
tävä baanaa sen yhteydessä. Katu on esitetty piirustuksissa nro 31156-1…3.  

 
Katusuunnitelma on pääosin voimassa olevan asemakaavan numero 12369 mu-
kainen, mutta kääntöpaikka on sijoitettu asemakaavasta poiketen EV-alueelle. 
Tällöin jalankulun ja pyöräilyn reitit saadaan linjattua 
turvallisemmin tonttien ajoneuvoliittymiin nähden. 

 
Lähtökohdat 

 
Kivikonlaita on teollisuusalueen katu, joka on pääosin toteutettu ja se sijoittuu ra-
kennettuun ympäristöön. Katua jatketaan pohjoiseen, kadun länsireunan jalka-
käytävä viimeistellään ja sen itäreunaan jalkakäytävän ja ajoradan väliin sanee-
rataan uusi pyöräily-yhteys osaksi baanaverkostoa. Katuun rajautuu molemmin 
puolin Kivikon teollisuus ja varastorakennusten korttelialueita, jotka on osin ra-
kennettu. Kadun itäpuolella on Kivikon ulkoilupuisto ja länsipuolella Lahdenväylä. 
Suunnittelualueen eteläpäässä Kivikonlaita liittyy tulevaan Ilmasiltaan (ent. Tatta-
risilta), mistä myöhemmin muodostuu uusi liikenneyhteys Malmin lentokenttäalu-
een ja Kivikon välille. Katu rajautuu pohjoisessa urheilutoimintaa palvelevien ra-
kennusten korttelialueeseen, mihin on osoitettu varaus sisäampumaurheilukes-
kukselle. Sen pohjoispuolelle sijoittuu erityisalue pilaantumattomien maa-
ainesten kierrätystoimintaa varten. Katusuunnitelmissa on varauduttu näiden 
alueiden tonttiyhteyteen sekä baanan jatkumiseen pohjoiseen. Katusuunnitelman 
suunnitteluratkaisussa on varauduttu myös tulevaan puistosiltaan, joka muodos-
taa uuden jalankulku- ja pyöräilyreitin Lahdenväylän yli Kivikon ulkoilupuiston ja 
Malmin välille.  
 
Kivikonlaidan jatkeen rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen raken-
tamisen Kivikossa, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen, baanaver-
koston laajentamisen sekä myöhemmin liikenneyhteyksien toteuttamisen Kivikon 
ja Malmin välille.  
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Kadun pääasialliset käyttäjät ovat teollisuus- ja varastoalueen toimijat ja asiak-
kaat, bussivarikon liikenne sekä myöhemmin maankäsittelyalueen ja myös mah-
dollisen sisäampumaurheilukeskuksen liikenne. Jalankulun ja pyöräilyn osalta on 
myös läpikulkua Kivikon ulkoilupuistoon ja Suurmetsän kaupunginosaan sekä tu-
levaisuudessa myös Malmille.  
 

Liikenteellinen ratkaisu  
 

Suunnittelualueelle ei ole laadittu uutta liikennesuunnitelmaa, mutta katusuunni-
telmassa on huomioitu Tattarisillan eritasoliittymän asemakaavan 12480 mukana 
hyväksytyn liikennesuunnitelman nro 6772 Kivikonlaitaan esitetyt periaatteet se-
kä kadusta aiemmin laadittu katusuunnitelma 28564 B. Suunnitteluratkaisut on 
myös sovitettu yhteen Lahdenväylän (VT 4) Tattarisuon eritasoliittymän alueva- 
raussuunnitelman tilavaatimuksiin. Kadun pohjoispäähän rakennettava kääntö- 
paikka sijoittuu suojaviheralueelle. Katusuunnitelma on laadittu yhteistyössä kaa- 
voittajan ja liikennesuunnittelijan kanssa.  
 
Kivikonlaita on alueellinen kokoojakatu, johon suunnittelualueella liittyy tulevan 
Ilmasillan katualuevaraus, pohjoiseen johtavat baana ja tonttiyhteys sekä Lah-
denväylän parannustoimenpidevaraukset. Ilmasillan liittymässä on varauduttu lii-
kennevalo-ohjaukseen ja liittymäalueen järjestelyt tarkentuvat myöhemmin Ilma-
sillan suunnittelun yhteydessä.  
 
Kivikonlaidan katualueen leveys on pääosin 18,0 metriä ja kadun pohjoisosassa 
15,5 metriä. Ajoradan leveys on 8,0 metriä. Kadun itäreunaan tulee 0,92 metrin 
erotuskaistalla ajoradasta erotettu pyörätie leveydeltään 4,0 metriä (pieneltä osin 
3,5,m) ja edelleen siitä kiviraidalla erotettu jalkakäytävä, jonka leveys on 2,5 met-
riä. Ajoradan länsipuolelle toteutetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Kortteleiden 
47078 ja 47049 väliin sijoittuu rakennettu kääntöpaikka, jonka yhteydessä on 
myös linja-autopysäkki.  

 

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet 
 

Ajorata, jalkakäytävä ja pyörätie sekä pysäköintipaikat päällystetään asfaltilla. 
Baanan asfaltti toteutetaan punaisena. Erotuskaistat ja saarekkeet Tattarisillan 
liittymässä ovat harmaata noppakiveä. Kivikonlaidan sekä baanan ja tonttiyhtey-
den erotuskaistat ovat harmaata betonikiveä. Rakennetun kääntöpaikan yhtey-
dessä jalankulkualue on harmaata betonikiveystä ja istutusalueen keskiosa kent-
täkiveystä toteutetun ratkaisun mukaisesti. Reunatuet ovat harmaata luonnonki-
veä.  

 
Nykyisiä puuistutuksia säilytetään rakennetun kääntöpaikan osalta. Muuten puu-
rivi poistuu myöhemmin rakennettavan baanayhteyden osalta. Kadun reuna-
alueet ovat murskeesta. Kivikon puistosillan yhteydessä toteutettavat rakenteet 
tarkentuvat ao. suunnittelun yhteydessä.  
 

Valaistus 

 
Kivikonlaita valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan ajoradan itäreu-
naan erotuskaistalle. Ajoradalle ja baanalle toteutetaan erilliset valaisimet sa-
maan pylvääseen. 
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Tasaus ja kuivatus 
 
Kivikonlaidan tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.  
Tasausratkaisuissa on huolehdittu nykyisten ja uusien tonttiliittymien toimivuu-
desta sekä hulevesien tulvareiteistä mahdollisessa tulvatilanteessa. Kivikonlaita 
liittyy eteläpäässä nykyiseen kadun tasaukseen.  
 
Katualueet kuivatetaan rakennettuun hulevesiviemäriin, joka johtaa hulevedet 
Lahdenväylän avo-ojaan.  
 

Esteettömyys 
 

Kivikonlaidan suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perusta-
voitetason. 
 

Ylläpitoluokka 

 
Kivikonlaita kuuluu ylläpitoluokkaan II. 

 


