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Suunnitelman kuvaus

Nykytilanne

Kivikon ulkoilupuisto sijaitsee Mellunkylän (47.) ja Suurmetsän (41.) kaupunginosissa, osa-
alueella Kivikko. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa nro 12369 osoitettu EV -
merkinnällä. Puiston pinta-ala suunnittelualueen osalta on 29 200 m2, mutta ulkoilupuiston
kokonaisuus on huomattavasti laajempi.

Kivikon ulkoilupuisto sijoittuu Lahdenväylän itäpuolelle ja se rajautuu Kivikon teollisuus- ja
varastoalueeseen lännessä sekä asuinalueisiin idässä. Etelässä puisto liittyy Kivikon
liikuntapuistoon ja Paukkulanpuistoon. Kivikon ulkoilupuiston pohjoisosaan sijoittuu
ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteita ja puisto rajautuu siellä Porvoonväylään.
Puistoalueeseen rajoittuu suunnittelualueella urheilutoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue, mihin on osoitettu varaus sisäampumaurheilukeskukselle sekä
pilaantumattomien maa-ainesten kierrätystoimintaa varten varattuun erityisalueeseen.
Lahdenväylän varteen puistossa on varattu tila pyöräilyn laatukäytävä baanalle.

Puisto on suunnittelualueella metsäistä ja kallioista.

Suunnitelman sisältö

Puistosuunnitelmassa on esitetty asfaltoitavina baana ja siitä eroteltu jalkakäytävä sekä
niiden yhteyteen erityisalueen korttelialueelle sijoittuva ajoyhteys, joka palvelee maa-
ainesten kierrätykselle ja sisäampumaurheilukeskukselle osoitettuja tontteja. Puistoon
rakennetaan myös kaksi uutta kivituhkapintaista puistoraittia. Kivikonlaita -kadun yhteyteen
rakennettava kääntöpaikka sijoittuu puiston alueelle. Kääntöpaikka on sijoitettu
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asemakaavasta poiketen EV-alueelle, jotta jalankulun ja pyöräilyn reitit saadaan linjattua
turvallisemmin tonttien ajoneuvoliittymiin nähden.

Suunnittelualueen eteläosaan rakennetaan uusi puistoraitti Kivikonlaidan kääntöpaikan ja
nykyisen puistoraitin välille kaavassa esitetylle likimääräiselle jalankululle ja pyöräilylle
varatulle alueelle. Sen yhteydessä on huomioitu myös Lahdenväylän (VT 4 ) Tattarisuon
eritasoliittymän aluevaraussuunnitelmassa esitetyn puistosillan tilavaatimukset, mikä
mahdollistaa uuden jalankulku- ja pyöräilyreitin toteuttamisen Lahdenväylän yli Kivikon
ulkoilupuiston ja Malmin välille. Aluevaraussuunnitelman mukaiset rakenteet tarkentuvat
myöhemmin seuraavien suunnitteluvaiheiden yhteydessä

Suunnittelualueen pohjoisosaan rakennetaan uusi puistoraitti baanan ja nykyisen
puistoraitin välille. Poikittaisyhteys on sijoitettu maa-ainesten kierrätysalueen tontin rajan
välittömään läheisyyteen, jolloin niin puistossa kuin tontilla tapahtuva metsän poisto
voidaan sovittaa yhteen ja huomioida alueella kasvavat puuryhmät. Raitti sijoittuu
enimmillään noin 4 metriä nykyisen maanpinnan alapuolelle, jotta se voidaan liittää
Porvoonväylän alittavaan baanaan. Leikkausluiskat verhoillaan alueelta rakennustöiden
yhteydessä poistettavilla pintamailla ja metsänreuna-alueet metsitetään.

Valaistus

Puistoraiteille asennetaan puistovalaisimet.

Esteettömyys

Kivikon ulkoilupuisto ei täytä kaikilta osin esteettömyyden perustason vaatimuksia.


