
Lausunto Kivinokan 
asemakaavaesitykseen
Kivinokan asemakaavaesitys vastaa hyvin yleiskaava- 
päätöksessä asetettuja tavoitteita. Aluetta kehitetään 
kaikille avoimena viheralueena ja kesämaja-alueena. 

Suunnitelma ottaa huomioon alueen luonnon ja 
kulttuurihistorian. Olemme tyytyväisiä, että kaupunki 
panostaa Kivinokan infraan, kuten käymälöihin ja 
grillipaikkoihin, ja suunnitelma linjaa aluetta autottomana, 
jalkaisin ja pyöräillen saavutettavana virkistysalueena.
 
Esitämme suunnitelmaan muutamia muutosehdotuksia, joilla 
asemakaavaesityksessä kuvattuja alueen rantareittejä ja yleisiä 
kulkureittejä muutettaisiin turvallisempaan suuntaan. Samalla 
ranta-aluetta saataisiin avattua kaupunkilaisten käyttöön ilman, 
että perinteikästä mökkimiljöötä pilataan majoja siirtämällä. 
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Uusi kävelypolku tanssilavalta 
kioskille kulkisi majojen lomitse.

Viljelypalstoilla pyöräilyreitti 
siirrettäisiin kulkemaan kasvimaan 
reunaa pitkin, ei sen keskeltä.

Kipparlahden silmukasta reitti voisi kulkea ihan rannan vierustaa. 
Ajotien ja rantareitin väliin jäisi tervaleppälehto.

JHL:n alueella reitti 
kulkisi jo olemassa 
olevia polkuja, ei 
keskeltä kesämajoja.

Uusi rantareitti ja kävelypolku

Pyöräreitti yhdistyisi 
Kipparlahden 
silmukassa Itäbaanaan.



Esitämme uuden rantareitin vetämistä Kipparlahden 
silmukasta rannan tai kartanon tien vierustaa pitkin 
kesäteatterille ja siitä kasvimaan reunaa myötäillen 
monitoiminurmelle.  Näin autoliikenne kulkisi vanhaa hiekkatietä 
pitkin ja pyöräilijät sekä jalankulkijat uutta rantareittiä pitkin 
Kivinokkaan. Pyöräreitti yhdistyisi Kipparlahden silmukassa 
Itäbaanaan.

Kulosaaren vastaiselle rannalle esitämme pitkospuureittiä.
Avaamalla Kivinokkalaiset ry:n kasvimaan takana oleva 
pusikoitunut rantakaistale saataisiin pidempi uusi rantareitti 
pyöräliikenteelle sekä jalankulkijoille rantareitti pitkospuita pitkin 
(vihreä viiva). 

Pääleikkipaikan viereen, petankkikentälle, voisi laittaa 
pyöräparkin ja kaupunkipyöräaseman. 

Rantareitti monitoiminurmelta uimarannalle hylättävä
Kaavaesityksessä on esitetty rantareittiä monitoiminurmelta 
uimarannalle ja kesämajojen siirtämistä pois rannasta. 

Pyörätie veisi tilaa nyt jo pieneltä hiekkarannalta ja toisi 
pyöräliikenteen suoraan auringonottajien keskelle. 
Rantareittiä ei tule rakentaa tähän kohtaan, eikä 
kesämajoja siirtää pois rannasta. Rantapolku on Kivinokan 
kauneimpia paikkoja. Se on täydellinen juuri sellaisenaan.

Polku uimarannalta kioskille kesämajojen lomitse
Kaavaesityksessä uusien rantareittien painopiste keskittyy 
alueille, joiden rakentaminen vaatii vanhojen kesämajojen 
siirtämistä ja alueen kulttuurihistoriallisen ilmeen osittaista 
tuhoamista. Vastustamme kesämajojen siirtoa tältä alueelta. 

Uusi kävelypolku on mahdollista suunnitella polveilemaan 

kesämajojen keskeltä.

Metsän läpi Saunalahden reunasta saapuvaa liikennettä 
ei voi ohjata JHL:n maja-alueen läpi. Reitti ei kulje rannassa 
tai tuo lisäarvoa kaupunkilaisille. 
Asemakaavaesityksessä esitetty reitti on turha, sillä 
Saunalahdesta tulee jo nyt sekä kävely- että pyöräilyreitti 
Kivinokkaan.

Uusi rantareitti



Piknik-, grillipaikat ja huussit

Helsinki-huussi (HH)

Piknik-paikat

Grillipaikka (GR)

Grillipaikka (GR)
Uimarantarakennus

Palvelupiste
Uusi uimaranta

Viljelypalstojen laajennus
Piknik-paikat



Kivinokan uimaranta
Kivinokkaan tulisi rakentaa uimarantarakennus 
suihkuineen, kuten useilla muillakin kaupungin 
uimarannoilla on. 

Piknik- ja grillipaikat
Jos grillipaikat ovat liian lähellä kesämajoja yöpyminen 
käy mahdottomaksi. Suunnitelmalla tulisi ohjata alueen 
eri käyttötapoja niin, ettei eri käyttäjien kesken synnytetä 
turhia konflikteja. Toivomme, ettei uimarannalle tästä 
syystä sijoiteta grillauspistettä.

Avaamalla pusikoituneet maisemat ja laittamalla 
piknikpaikat sekä grillipisteet kioskilta Kivinokan kärkeen 
ulottuvalle rantakaistaleelle asemakaava ei törmäyttäisi 
kesämajalaisten ja kaupunkilaisten vapaa-ajan viettoa. 
Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja löytyy muun muassa 
Kivinokan kasvimaan viereistä, pikku-uimarannan 
kalliolta ja kioskilta eteen päin kohti Kivinokan kärkeä. 

Piknik-, grillipaikat ja huussit
Viljelypalstat
Kivinokkalaiset ry:n hallinnoimaa palsta-aluetta voisi laajentaa rantaa 
kohti ja nykyisen huvimajan takana olevalle rantakaistaleelle. 
Pallokentän päähän saadaan lisää viljelypinta-alaa kaupunkilaisille.

Palvelupiste (Valkoinen talo)
Kulosaaren vastaisella rannalla oleva Valkoinen talo tulisi ottaa 
kaupunkilaisten aktiiviseen käyttöön palvelupisteeksi, jossa pyörätien 
varresta löytyisi esimerkiksi kajakkivuokrausta ja koululaisten 
luontoretkitalo ja yleinen sauna. Talo voisi toimia myös mahdollisten 
vuokramökkien hallinnointipisteenä. Valkoisen talon viereen rantaan 
voisi rakentaa pienen uimarannan, joka palveli myös kartanon saunan 
käyttäjiä. Uimarannalle voisi rantautua myös kajakeilla.

Helsinki-huussit
Olemme iloisia, että kaupunkilaisten käymälätarpeisiin vastataan. 
Rannan uusi käymälä tulisi siirtää aivan tien viereen, jottei se syö 
uimarannan nurmikkoaluetta auringonottajien ja uimareiden tieltä. Myös 
kioskin viereen voitaisiin sijoittaa Helsinki-huussi, joka palvelisi sekä 
kahvilan asiakkaita, kalastajia ja grillaajia. 



Kivinokka osana merellistä Helsinkiä

Iloitsemme vesireitin mahdollistamisesta 
Kivinokkaan. Toivoisimme yhteysvene- 
laiturin lisäksi vierasvenelaituria, johon 
pienemmät veneet voivat kiinnittyä. Hyvä 
paikka olisi kioskin edessä. Valkoinen talo 
tulisi ottaa kaupunkilaisten käyttöön. Siellä 
voisi olla esimerkiksi kajakkivuokrausta.

Vierasvenelaituri

Yhteysvenelaituri

Kajakkirantautuminen

Pitkospuut 



Reitit ja parkit Parkkipaikka

Parkkipaikat

Parkkipaikat

Pyöräparkki
Kaupunki-

pyöräasema

Pyöräparkki

Rantareitti
Ajotie
Huoltoajo
Olemassa oleva polku
PitkospuutLisää pysäköintitilaa

Uudet parkkipaikat tulevat tarpeeseen, 
ja on hienoa, että autoilun painopistettä 
siirretään Kipparlahden silmukkaan päin. 

Kivinokan isoa parkkipaikkaa tulisi laajentaa ja 
Ponnistuksen alueelle tarvitaan edelleen parkkipaikka.

Huoltoajon on oltava mahdollista alueen hiekkateillä, 
jotta puukuormat, vessojen tyhjennys ja remontointi 
onnistuvat, ja pelastusajoneuvot pääsevät tarvittaessa 
alueen ympäri.

Toivomme, että Kivinokkaan johtavalle autotielle tulee 
pysäköintikielto, jotta pelastusajoneuvot pääsevät 
varmuudella paikalle pysäköinnin sitä estämättä.

Parkkipaikan
laajennus



Arvokkaan kartanomiljöön ja rakennusten 
suojelemisen lisäksi toivomme, että 
Ponnareiden 1800-luvulta peräisin oleva 
kalastajan maja suojellaan ja kunnostetaan 
asiantuntevasti. Myös vanha Elannon kauppa, 
sittemmin Maijan kioski, tulisi säilyttää entisen 
kaltaisessa käytössä, suojella ja kunnostaa.

Asemakaavassa tulisi pohtia myös alueen 
talvikäyttöä. Jos uimarannalle ja kioskille 
vedettäisiin viemäröinti, alueella voisi myös 
talvisin toimia vessa, ravintola tai kahvila.

Rakennusten suojelu



Lausunnon allekirjoittajat

Helsingin PonnistusKivinokkalaiset ryKivinokka kaikille -liike


