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Kaupunginmuseon lausunto Kivikon (47.ko) osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 1214-00/15, asemakaavan muutoksesta, 
sisäampumarata- ja agilityhallit
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Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 28.5.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
Kivikon (47.KO) osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1214-00/15, 
asemakaavan muutoksesta (sisäampumarata- ja agilityhallit). 
Kaupunginmuseo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta.

Kaavamuutosalue sijaitsee Kivikossa Lahdenväylän itäpuolella. 
Kaavamuutos koskee kahta erillistä aluetta asemakaavamuutosalueen 
pohjois- ja eteläpäissä. Pohjoisosaan on suunnitteilla sisäampumarata 
ja eteläosaan agilityhallit. Pohjoinen osa on metsäaluetta, jossa on 
ulkoiluteitä ja 1. maailmansodan aikaisia linnoitteita. Nykyisessä 
asemakaavassa alue on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta ja 
erityisaluetta multasekoittamoa varten sekä katu- ja lähivirkistysaluetta. 
Eteläosassa on pyöräilyn bmx-rata, agilitykenttä ja ulkoiluteitä. 
Kaavassa ne ovat urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta. 

Asemakaavan muutosalueen pohjoispäässä sijaitsee ensimmäisen 
maailmansodan aikainen tukikohta IV:n asema 7 ja tykkitie, jotka ovat 
muinaismuistolain (295/1963) suojelemia. Kohde on osa Helsingin 
ensimmäisen maailmansodan aikaista linnoitusketjua, joka on 
määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Eteläisen kaava-alueen länsipuolella 
ulkopuolella sijaitsee tukikohta IX:n tykkipatteri 71, suojahuone ja 
tykkiteitä.

Tämän asemakaavan muutoksen valmisteluissa kaupunginmuseo on 
tehnyt yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa tarkastamalla 
pohjoisosan tykkitien länsipään sijainnin ja sen pohjoispuolisten 
linnoitteiden sm-rajojen muuttamisen vastaamaan uusinta tietoa 
linnoitteiden sijainneista. Havainnemateriaalissa olevassa 
asemakaavan muutosluonnoksessa on otettu huomioon kyseiset 
rajatarkistukset.

Sisäampumaradan itäpuolella kulkee kevyenliikenteenraitti, jonka 
itäpuolella on sm-aluetta kaava-alueen rajaan saakka. Sen rajat tulee 



Helsingin kaupunki Lausunto 2 (2)
Kaupunginmuseo
Kulttuuriympäristöyksikkö

15.6.2015
Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4300 Sofiankatu 4 +358 9 310 36630 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00170 Faksi Alv.nro
kaupunginmuseo@hel.fi http://www.hel.fi/helsinginkaupunginmu

seo
+358 9 310 36664 FI02012566

merkitä selvemmin kuin asemakaavamuutoksen havainnemateriaalin 
asemakaavamuutoskartassa.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomauttamista osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan ja asemakaavamuutokseen.
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