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Kohde

Kivikon liikuntapuisto sijaitsee Mellunkylän (47.) kaupunginosassa. Puistosuunni-
telma koskee Kivikon liikuntapuiston laajennusosaa Savikiekontien kaakkoispuolel-
la. Suunnittelualueen laajuus on noin 17,1 hehtaaria. Suunnittelualueella on voi-
massa asemakaava nro 11670 vuodelta 2007, jossa puiston ydinosa on osoitettu
virkistys- ja urheilupalvelujen alueeksi, Savikiekontien kaakkoissivu autopaikkojen
korttelialueeksi / yleiseksi pysäköintialueeksi ja alueen läpi kulkevan kokoojaojan
varsi puistoalueeksi.

Lähtökohdat

Kivikon liikuntapuisto sijoittuu Lahdenväylän ja Kurkimäen sekä Kontulan asuinalu-
eiden väliin. Pohjoisessa sitä rajaa Kivikon frisbeegolfrata ja etelässä Myllymesta-
rintie. Lännestä aluetta rajaavat Kivikon Sortti-asema ja liikuntapuiston vanhempi
osa hiihtohalleineen.

Kivikon liikuntapuisto on Itä- Helsingin monipuolisin liikuntapuisto, joka pitää sisäl-
lään tällä hetkellä mm. BMX-, agility- ja kuntoradat sekä hiihtohallin. Liikuntapuiston
laajennuksen suunnittelualue sijoittuu pääosin entiselle pelto/niittyalueelle, jonne on
rakennettu esikuormituspenkereitä 2010-luvun alkupuolella. Alue on pääasiassa
avointa niittyä ja täyttömaata, mutta sen keskiosassa on myös pieni metsittynyt saa-
reke. Kaakossa alue rajautuu metsäiseen puistoalueeseen. Liikuntapuiston nykyi-
nen pysäköintialue sijaitsee Savikiekontien päässä. Suunnittelualueen länsipuolelle
on suunnitteilla helikopterikenttä/tukikohta, jonka lähestymissektorit on huomioitu
puistosuunnitelmassa.

Alueella on inventoituja luontoarvoja. Liikuntapuisto on luokiteltu eteläosia lukuun
ottamatta arvokkaaksi lintukohteeksi. Alueen kaakkoisosan metsässä on kaksi eril-
listä kaavassa suojeltua aluetta, joista toisessa on suojeltavaa puustoa ja toisessa
suojeltavia kivirakenteita.

Suunnitelman tavoitteena on täydentää ja kehittää Kivikon liikuntapuiston nykyisiä
liikuntapalveluita sekä mahdollistaa alueen käyttö erilaisiin tapahtumiin, kuten esim.
konsertteihin.
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Alueen pohjoisosaan rakennetaan noin 600 metrin pituinen koneellisesti jäädytettä-
vä asfalttipintainen matkaluistelurata, jonka itäpuolelle sijoittuu tekonurmipintainen
rugbykenttä sekä parkour-, kiipeily- ja skoottauspaikka. Rugbykenttä rakennetaan
seurayhteistyönä siten, että Helsingin kaupunki toteuttaa kentän pohjat sekä kiinte-
ät rakenteet ja kenttää käyttävät seurat vastaavat sen tekonurmipäällysteen raken-
tamisesta. Laajennusalueen eteläosaan sijoitetaan kaksi täysimittaista tekonurmi-
pintaista jalkapallokenttää, joiden väliaidat ovat irrotettavissa tapahtumien ajaksi.

Liikuntapuiston pysäköintialuetta laajennetaan uudella, noin 220-paikkaisella pysä-
köintialueella Savikiekontien vieressä. Pysäköintialue palvelee ensisijaisesti tulevaa
tapahtumatoimintaa ja liikuntapuiston alueella järjestettäviä liikuntatapahtumia.

Aluetta halkova, osittain putkitettu avo-oja kunnostetaan. Ojan penkereitä loivenne-
taan ja sen varteen rakennetaan kosteikko / viivytyspainanteita. Rakentamisessa
syntyvät kaivumaat pyritään hyödyntämään puiston maastonmuotoiluissa ja mai-
semoinnissa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Puistokäytävät rakennetaan pääasiassa kivituhkapintaisina, lukuun ottamatta rug-
bykenttää reunustavia huoltokäytäviä, jotka asfaltoidaan.

Parkour-, kiipeily- ja skoottausalue rajataan pensasistutuksin ja pienpuuryhmillä.
Toiminta-alueiden päällysteenä on pääosin asfaltti ja synteettinen turva-alusta, jota
rajataan betoni- tai luonnonkiveyksin.

Matkaluisteluradan sisäpuolelle jäävää aluetta kehitetään niittymäisenä ja alueelle
istutetaan mäntyjä, puistopuita ja kukkivia pienpuita ryhmiin. Radan eteläkärkeen
esitetään asfalttipäällysteinen tila lumetustoiminnalle. Liikuntapuiston eteläosan ja
Kivikonlaidan katualueen välissä oleva maavalli maisemoidaan uusilla puilla ja nii-
tyllä tai perhosniityllä.

Liikuntapuiston puistokäytävien viereen istutetaan puurivit. Puistokäytävien varsille
ja liikunta-alueiden yhteyteen sijoitetaan penkkejä, roska-astioita ja syväkeräysasti-
oita. Alueelle lisätään myös pyörätelineitä.

Uuden pysäköintialueen ajoradat asfaltoidaan ja pysäköintiruudut päällystetään
nurmisaumatuin betonikivin. Pysäköintialueen yhteyteen osoitetaan tilavaraus kau-
punkipyöräasemalle.

Liikuntapuiston reunametsiköt säilytetään sellaisenaan. Kunnostettavan avo-ojan
reunoille istutetaan kosteikkokasvillisuutta hulevesien imeyttämistä varten ja sen
varrelle istutetaan sopiviin kohtiin kukkivia pienpuita varjostamaan puroa. Uoman yli
rakennetaan käytävien kohdalle rummut käsijohteineen.

Valaistus

Liikuntapuiston käytävien ja huoltoreittien valaistus toteutetaan 6m korkuisin sekä
pysäköinti- ja muut alueet 8-10, korkuisin pylväsvalaisimin. Kenttäalueet valaistaan
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mastovalaisimin, joiden korkeus on 18-25 metriä. Valonlähteenä käytetään energia-
tehokkaita led-valaisimia.

Esteettömyys

Puiston käytävät täyttävät esteettömyyden perustason vaatimukset.

Tasaus ja kuivatus

Liikuntapuiston ja pysäköintialueen hulevedet johdetaan imeytys- ja viivytysraken-
teiden kautta pelikenttien ja pysäköintialueen välissä kulkevaan avo-ojaan kuten tä-
hänkin saakka. Ojan varrelle rakennetaan viivytyspainanteet ja istutetaan puhdista-
vaa ja suodattavaa kasvillisuutta.

Ylläpitoluokka

Kivikon liikuntapuisto kuuluu hoitoluokkiin A2, A3, B1, B2, B3, C1 ja C5.
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