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Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteet ja alueen suunnitteluperiaatteet,
tiedotus- ja keskustelutilaisuus 26.2.2019

Klo 17.00 Tilaisuuden avaus ja järjestäjien esittäytyminen

Klo 17.10 Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteet

Klo 17.20 Osayleiskaavatyön lähtökohdat ja osallistumis- ja
arviointisuunnitelma

Klo 17.30 Yleisökysymyksiä ja vastauksia

Klo 18.10 Yhteisideointia ryhmissä

Klo 19.10 Ideoinnin purku ja yhteenveto

Klo 19.30 Tilaisuus päättyy
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Kaupunginhallituksen päätös alueen tavoitteista ja
suunnitteluperiaatteista 14.1.2019

1
osayleiskaavalla mahdollistetaan Länsimetron kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevan Kiviruukin pienteollisuus- ja varastoalueen
muuttuminen monipuoliseksi ja viihtyisäksi kaupunkiympäristöksi. Alueelle kaavoitetaan asumisen lisäksi alueita myös
ilmastotyötä edistävälle elinkeino-, koulutus- ja tutkimustoiminnalle kuten cleantech-, bio- ja kiertotaloustoimijoiden
innovaatiokeskittymälle,
2
metronvarren työpaikkakehityksen kannalta tämä osayleiskaava-alue on houkutteleva potentiaalisena cleantech-, bio- ja
kiertotaloustoimijoiden innovaatiokeskittymänä (Bioruukki). Osayleiskaavan mitoituksessa selvitetään ensisijaisesti työpaikkoihin
painottuvaa ja vaiheittain rakentuvaa korkeatasoista kaupunkiympäristöä. Osayleiskaavan asukaspainotteinen mitoituksen
maksimi on 9 000 - 12 000 uutta asukasta, 1 000 - 2 000 työpaikkaa ja näiden tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoitusta
tarkastellaan toiminnallisista ja työpaikkalähtökohdista ja se tarkentuu suunnittelutyön kuluessa niin, että se tukee Länsimetron
jatkeen vyöhykkeelle asetettujen asunto- ja työpaikkatavoitteiden saavuttamista,
3

osayleiskaavan yhteydessä on mahdollistettava kapasiteetiltaan riittävän joukkoliikenteen kehittämisedellytykset siten, että
liikkuminen alueella perustuu ensisijaisesti joukkoliikenteen käyttöön sekä hyviin jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiin. Keskeisenä
liikenteen solmukohtana on Kivenlahden metroasema. Kauklahdenväylän ja Länsiväylän estevaikutuksia pyritään lieventämään ja
eri alueiden kytkeytymistä Kivenlahden metrokeskukseen vahvistamaan. Alueella varaudutaan lisäksi uuteen raideyhteyteen,
4
Alueelle toteutetaan lähivirkistysalueet, varmistetaan viherrakenteen monipuolisuus ja kytkeytyneisyys sekä viheryhteydet
ympäröiviin kaupunkimetsiin. Näihin tukeutuvilla ekosysteemipalveluilla edistetään asukkaiden hyvinvointia. Alueen luontoarvot
tunnistetaan ja turvataan,
5
Alueen suunnittelussa huomioidaan kestävän kehityksen kysymykset liittyen mm. ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen
ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen,
6
Osayleiskaavassa sovitetaan yhteen häiriötä aiheuttavat toiminnot ja tuleva maankäyttö,
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Osayleiskaavan vireille tulo ja valmistelun lähtökohdat

Suunnittelun lähtökohtia:

• Liittyy länsimetron jatkeen ja

Kivenlahden aseman toteuttamiseen

• Noin 100 000 uutta asukasta

metroradan vyöhykkeelle

• Kaupunkirakenteen tiivistäminen

Kivenlahden metroaseman

ympäristössä

Tehdyt päätökset:

• Tavoitteet Ksl 12.12.2018 ja KH 14.1.2019

• Kuulutettu vireille ja OAS 10.10.2018

• Käynnistämispäätös Ksl 10.12.2014

• Rakennuskielto 14.9.2021 saakka

Päätös metron jatkon rakentamisen käynnistämisestä 24.2.2014
Tavoitteena on että metro valmistuu vuoteen 2023 mennessä

Seudulliset sopimukset:

• Maankäytön, asumisen ja
liikenteen sopimus (MAL)

• Sopimus suurten infrahankkeiden
tukemiseksi ja asumisen
edistämiseksi
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Kiviruukin osayleiskaava, nykytilanne

• Pinta-ala n. 75 ha

• Noin 940 työpaikkaa

• Vain muutamia asukkaita

• Väljästi rakennettu pienteollisuus – ja varastoalue

• Lisäksi Fortumin voimalaitosalue, VTT:n

biotekniikkakeskus, Ruduksen kiviaineksen

varastointialue
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Kaavatilanne, maakuntakaava ja yleiskaava:

Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta

Lainvoimaisessa Espoon eteläosien yleiskaavassa esitetty tavoiteltu kehitys, maankäytön
pääperiaatteet sekä tavoitteet ovat osin muuttuneet metron jatkamispäätöksen johdosta. Alueen
maankäytön tehostamiseksi ja muuttamiseksi on alueelle laadittava osayleiskaava.

Uudellamaalla voimassa olevissa maakuntakaavoissa
Kiviruukin osayleiskaava-alue on kokonaisuudessaan
taajamatoimintojen aluetta. Lisäksi osaa alueesta
koskee tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä.

Ote
maakuntakaavastaà
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Kattilalaakso I asemakaavan muutos
tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta
mahdollistamalla kerrostalojen sijoittaminen
nykyiselle pääosin rakentamattomalle
asuinpientalojen korttelialueelle. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma oli nähtävillä 8.1.–6.2.2018.

Ote ajantasa asemakaavasta

Kaavatilanne, asemakaava:

Vireillä oleva asemakaava:
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Lähtötiedot, työpaikat:

(kaava-alueella on vain muutamia asukkaita)
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Lähtötiedot, kaupalliset palvelut:

(kaava-alueella ei ole juurikaan julkisia palveluita)
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Lähtötiedot, luonto:

Alueen luontotiedot: Espoon Kiviruukin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2018 ja Kivenlahden
Kiviruukin alueen liito-oravaselvitys 2018. Muilta osin luontotiedot Espoon luontotietojärjestelmä 15.11.208
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Selvitykset:

Osayleiskaavatyötä varten on tehty
Kivenlahden Kiviruukin alueen Liito-
oravaselvitys 26.10.2018 ja Kiviruukin
osayleiskaava-alueen luontoselvitykset
11.12.2018.

Lisäksi kaikki osayleiskaava-aluetta koskevat muissa prosesseissa valmistuneet selvitykset otetaan huomioon
osayleiskaavaa valmisteltaessa. Näitä ovat mm.:

- Espoonlahden virkistysvisio 2018
- Kivenlahden hulevesimallinnus 2017
- Länsimetron jatkealueen kaupallinen tarkastelu 2017
- Espoon työpaikka-alueiden mitoitus vuosille 2030 ja 2050
- Länsimetron jatkeen alueen liikenne-ennusteet ja Kivenlahden toimivuustarkastelut 2016
- Kivenlahden metroaseman ympäristön kaupunkirakenteellinen tarkastelu 2015
- Ekosysteemipalvelupotentiaali Espoon Kivenlahdessa 2015.
- Selvitys liito-oravien ja maankäytön suunnittelun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Matinkylän alueilla 2014

Selvityksiä täydennetään koko
kaavaprosessin ajan suunnittelutyössä,
viranomaisneuvotteluissa ja
osallispalautteessa esiin tulevien tarpeiden
mukaisesti.



PÄÄTÖS KAAVOITUKSESTA:
Kaupunkisuunnittelulautakunta 10 12.2014

YLEISKAAVAN TAVOITTEET:
1. Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.12.2018
2. Kaupunginhallitus 14.1.2019

YLEISKAAVALUONNOS:
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy
nähtäville

YLEISKAAVAEHDOTUS:
1. Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää
2. Kaupunginhallitus hyväksyy nähtäville

YLEISKAAVA:
1. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy

esitettäväksi kaupunginhallitukselle
2. Kaupunginhallitus ehdottaa hyväksyttäväksi
3. Valtuusto hyväksyy

HALLINTO-OIKEUS

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

• Kuulutus vireille 10.10.2018
• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

• Tiedotustilaisuus osallisille
• Viranomaisneuvottelu

• Julkisesti nähtävillä
• Tiedotustilaisuus osallisille
• Mielipiteet ja lausunnot

• Julkisesti nähtävillä
• Tiedotustilaisuus osallisille
• Muistutukset ja lausunnot
• Viranomaisneuvottelu

• Lainvoimainen 30 päivän valitusajan
jälkeen

• Valitus mahdollisuus

Koko prosessin ajan:

• Tiedottaminen

• OAS nähtävillä

• Selvitysten
täydentäminen

• Suunnitelmien
tarkistaminen

• Yhteistyö eri tahojen
kanssa

OSAYLEISKAAVAPROSESSI JA OSALLISTUMINEN, KIVIRUUKIN OSAYLEISKAAVA 26.2.2019

• Voimaan
• Jatkovalitus mahdollisuus

• Voimaan, osittain voimaan tai kumotaan



Kaavahierarkia:

• Otettava huomioon ja toteutumista edistettävä kaikessa
alueidenkäytön suunnittelussa

• Maakuntakaava ohjaa osayleiskaavaa

• Osayleiskaavalla tarkennetaan ja muutetaan Espoon
eteläosien yleiskaavaa tällä alueella

• Osayleiskaava toteutuu asemakaavoituksen kautta,
vasta asemakaavoissa määritellään mm.
rakennusoikeudet



Meidän Espoonlahti ja Kivenlahti
asukaskysely

Millaisessa Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa haluaisit asua ja toimia?
Missä Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa on sinulle tärkeitä paikkoja?
Minkälaisia asuntoja Espoonlahdessa tai Kivenlahdessa tulisi olla?

Kyselyn tavoitteena on selvittää asukkaiden ja eri toimijoiden näkemyksiä
oman alueensa nykytilasta ja tulevaisuudesta.
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Kysely on avoinna 25.2 – 31.3.2019. Yhteenveto
tuloksista julkaistaan Espoon
nettisivuilla www.espoo.fi/kaavoitus.

https://app.maptionnaire.com/fi/5557/



Kiviruukin alue tulevaisuudessa, yhteisideointi:

VOI MYÖS KIRJOITTAA SEINÄLLÄ OLEVAAN JULISTEESEEN AJATUKSIAAN YLEISKYSYMYKSISTÄ:
- Millainen on viihtyisä Kiviruukki?
- Mitä haluat säilyttää alueella?
- Mitä et missään tapauksessa halua alueelle tulevan?

28.2.2019 14

AIHEALUE 1.
Minkälaisia asuntoja, palveluja ja työpaikkoja tarvitaan?

AIHEALUE 2.
Mitä joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun yhteyssuuntia pidät tärkeänä?

AIHEALUE 3.
Mitkä alueet ja viheryhteydet ovat erityisen tärkeitä virkistyskäytön kannalta?

JAKAANNUTAAN 3 RYHMÄÄN JA JOKAINEN RYHMÄ VASTAA VUOROTELLEN KAIKKIIN KOLMEEN
AIHEALUEESEEN. AIKAA YHTEEN AIHEALUEESEEN ON 20 MINUUTTIA.

IDEAT ESITETÄÄN PÖYDITTÄIN KARTTAPOHJILLA JA TARVITTAESSA VOI KÄYTTÄÄ MYÖS POST-IT –
LAPPUJA.


