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KIVIKON LIIKUNTAPUISTON LAAJENNUS JA KIVIKON 
FRISBEEGOLFRATA

PUISTOSUUNNITELMA-LUONNOKSET ESILLÄ
Helsingin kaupunki laatii Mellunkylän kaupunginosassa sijaitsevien Kivikon 
liikuntapuiston laajennusosan ja Kivikon frisbeegolfradan puistosuunnitelmia.

Suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua 27.5.–9.6.2020 välisenä aikana Helsingin kaupungin 
verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat).

Asiakkaita palvellaan 18.3.2020 alkaen toistaiseksi ensisijaisesti verkossa 
(https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot) ja puhelimitse numerossa 09 
310 22111. Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen saa 
Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta. Asiakkaiden toivotaan saapuvan palvelupisteelle 
(käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-ti klo 8:15-12.00 ke-to 12.00-15.00
pe suljettu kokonaan) vain, jos he eivät voi asioida verkon tai puhelimen kautta.

Kivikon liikuntapuiston laajennusosan suunnittelun tavoitteena on täydentää ja kehittää nykyisiä 
liikuntapalveluita sekä mahdollistaa alueen käyttö erilaisiin tapahtumiin.
Alueen pohjoisosaan on suunniteltu noin 600 metrin pituinen koneellisesti jäädytettävä 
asfalttipintainen matkaluistelurata, jonka itäpuolelle sijoittuvat tekonurmipintainen rugbykenttä 
sekä parkour-, kiipeily- ja skoottauspaikka. Alueen eteläosaan sijoitetaan kaksi täysimittaista 
tekonurmipintaista jalkapallokenttää.
Kivikon frisbeegolfradan suunnittelun tavoitteena on peruskorjata radan heittopaikat ja
korialueet sekä suojata heittoväyliä reunustavaa kasvillisuutta vaurioilta.
Puistosuunnitelmat valmistuvat syksyllä 2020. Frisbeegolfradan rakentaminen käynnistyy tämän
hetkisen arvion mukaan vuonna 2021. Kivikon liikuntapuiston rakentamisen aikataulu tarkentuu 
myöhemmin.

Tämä kirje lähetetään liikuntapuistoon ja frisbeegolfrataan rajautuvien kiinteistöjen omistajille, 
Mellunmäki-seuralle ja Disk Golf Vikings ry:lle. Asunto-osakeyhtiöissä toivomme, että 
isännöitsijät tiedottavat suunnitelmista asukkaille. Toivomme mahdollista palautetta 
suunnitelmaluonnoksista 9.6.2020 mennessä.

LISÄTIEDOT JA PALAUTTEET

Projektinjohtaja Kaija Laine, Helsingin kaupunki, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, Puh. 09 310 38625, kaija.laine@hel.fi.

Yrjö Ala-Heikkilä, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, puh. 040 7163716,
yrjo.ala-heikkila@nakyma.com
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UTVIDGNING AV MOTIONSPARKEN OCH 
FRISBEEGOLFBANAN I STENSBÖLE

PARKPLAN-UTKASTEN FRAMME
Helsingfors stad utarbetar parkplaner för såväl en ny frisbeegolfbana i Stensböle i 
stadsdelen Mellungsby som en utvidgning av motionsparken där.

Man kan studera planutkasten under 27.5–9.6.2020 via Helsingfors stads webbsida på 
https://www.hel.fi/helsinki/sv/boende-och-miljo/planlaggning/aktuella (under Gatu- och 
parkplaner).

Kunderna betjänas från och med den 18 mars 2020 tillsvidare främst via nätet 
(https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons) och per telefon på 
numret 09 310 22111. Stadsmiljöns kundtjänst ger vid behov personlig rådgivning och hjälp 
med att studera materialet. Kunder uppmanas att fysiskt besöka kundtjänsten (Sörnäsgatan 1, 
nedre entréhallen, öppen mån-tis kl. 8:15–12.00 ons-tors 12.00-15.00 fre helt stängd) enbart 
om de inte kan sköta ärendet via nätet eller per telefon.

Målet för planeringen av motionsparkens utvidgningsdel i Stensböle är att berika och utveckla 
nuvarande träningstjänster samt möjliggöra områdets användning för olika evenemang. 
Områdets norra del har planerats för en ca 600 meter lång maskinellt frysbar asfaltbana för 
långfärdsskridskoåkning. En rugbyplan med konstgräsyta och ett område för parkour, klättring 
och skoting läggs öster om banan. På områdets södra del placeras två maximala fotbollsplaner 
med konstgräsyta.
Målet för planeringen av frisbeegolfbanan i Stensböle är att renovera banans kastplatser och 
korgområden samt skydda växtligheten längs kastlederna.
Parkplanerna färdigställs hösten 2020. Bygget av frisbeegolfbanan börjar enligt den nuvarande 
uppskattningen 2021. Tidsplanen för bygget av motionsparken i Stensböle preciseras senare.

Detta brev skickas till ägarna av fastigheter intill motionsparken och frisbeegolfbanan, samt till 
Mellunmäki-seura och Disk Golf Vikings rf. Vi önskar att disponenterna för bostadsaktiebolagen 
informera invånarna om planen. Vi ber om eventuell respons på planutkasten före den 9 juni 
2020.
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