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  Alue 420123 

Ruukinhuhta 
Asemakaavan muutos 
 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
 

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan monipuolinen opisto-, tutkimus- 
ja yrityskampus Kivenlahden metroaseman pohjoispuolelle Kiviruukkiin. 

 

 
Kuva: suunnittelualueen sijainti opaskarttapohjalla. 
 

 
Kuva: alustava suunnittelualueen rajaus ortokartalla. 
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  LÄHTÖKOHDAT 

 
Suunnittelualue 
Suunnittelualue sijaitsee Kivenlahden metroaseman 
pohjoispuolella eteläisessä Kiviruukissa. Alue rajau-
tuu pohjoisessa Ruukintiehen, idässä Kiviruukin ja Ki-
venlahden yhdistävään jalankulun ja polkupyöräilyn 
reittiin, etelässä Länsiväylään (VT51) ja lännessä toi-
mitilakortteliin sekä metsäkaistaleeseen.  
 
Alueen nykytilanne 
Alue on rakentumaton, väliaikaisena maa-aineksen 
varastona.  
 
Maanomistus 
Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa. 
 
Kaavoitustilanne 
 
Uudenmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu 
tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi sekä taa-
jamatoimintojen alueeksi. 

 
Kuva: Ote yhdistetystä Uudenmaan maakuntakaavasta.  
 
Uusimaa-kaava, joka korvaa nykyisen maakunta-
kaavan, on valmisteilla. Syksyllä 2019 nähtävillä ol-
leessa kaavaehdotuksessa alue on osoitettu tiivistet-
täväksi taajamatoimintojen alueeksi sekä 
metroaseman läheisyydessä pääkaupunkiseudun 
ydinvyöhykkeeksi.  
 
Asemakaavan muutoshanke on voimassa olevan 
maakuntakaavan ja uuden maakuntakaavaehdotuk-
sen mukainen ja tukee osaltaan joukkoliikenteeseen 
pohjautuvan kaupunkirakenteen tiivistämisen tavoit-
teita. 
 
Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on kehitettä-
vää teollisuusaluetta (T). Sen itäpuolelle on osoitettu 
virkistysalue ja virkistysyhteys. Sen läpi on osoitettu 
uusi maanpäällinen raideyhteys.  

 
Kuva: Ote voimassa olevasta yleiskaavasta. 
 
Alueella on vireillä Kiviruukin osayleiskaava.  
 
Kaupunginhallituksen 14.1.2019 hyväksymissä Kivi-
ruukin osayleiskaavan tavoitteissa todetaan mm. että 
alueelle kaavoitetaan asumisen lisäksi alueita myös 
ilmastotyötä edistävälle elinkeino-, koulutus- ja tutki-
mustoiminnalle kuten cleantech-, bio- ja kiertotalous-
toimijoiden innovaatiokeskittymälle. 
 
Osayleiskaavaluonnoksessa aluetta esitetään työ-
paikka-alueeksi sekä palveluiden ja hallinnon alu-
eeksi, jolle voisi sijoittaa koulu- ja opetustoimintaa, 
ympäristöhäiriötä tuottamatonta tutkimustoimintaa 
sekä asumista. Maanpäällinen raideyhteys kulkisi alu-
een pohjois- ja itäpuolitse ja virkistysalue Ruukintien 
ja Länsiväylän välissä muutettaisiin aukioksi. 
 
Osayleiskaavaluonnoksen havainneaineistoa on lii-
tetty tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman lop-
puosaan. 
 
Asemakaavamuutoksen tavoitteet ovat osayleiskaa-
valuonnoksen mukaisia ja tukevat osaltaan joukkolii-
kenteeseen pohjautuvan kaupunkirakenteen tiivistä-
misen tavoitteita. 
 
 

Voimassa olevassa asemakaavassa Kivenlahden 
teollisuusalue, muutos alue on osoitettu vähittäis-
kaupan suuryksikön (KM-1) korttelialueeksi, jolle saa 
sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavarakau-
pan suuryksikön, jonka sijainti keskustatoiminto-
jen alueen ulkopuolella on kaupan laatu ja paikalli-
suus huomioon ottaen perusteltua. Kaavan mukainen 
rakennusoikeus on 14 300 k-m2 + m 400 k-m2. Ra-
kennusoikeutta ei ole käytetty.  
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Kuva: Ote ajantasa-asemakaavasta. 

 
Aloite ja perittävät maksut 
Asemakaavan muutosta on 12.5.2020 hakenut Es-
poon kaupungin tonttiyksikkö sekä Omnia. Hakija 
maksaa kaavanmuutoksen laatimiskustannukset 
(MRL 59 §). 
 
Sopimukset 
Asemakaavan muutos ei edellytä maankäyttösopi-
musta. 
 

 
 
MITÄ JA MITEN SUUNNITELLAAN? 
 
Tavoitteet 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan monipuo-
linen opisto-, tutkimus-, ja yrityskampus Kiviruukkiin, 
Kivenlahden metroaseman välittömään läheisyyteen.  
 
Asemakaavan muutoksen päätavoite on mahdollistaa 
moderni koulutuksen, tutkimuksen ja yritystoiminnan 
kampus. Korttelista tavoitellaan kehittyvälle Kiviruu-
kille merkittävää elinvoimatekijää, joka lisää alueen 
työpaikkaomavaraisuutta.  
 
Uudistuvan Kiviruukin keskustatoimintojen merkittävä 
osa sijoittuu suunnittelualueelle ja sen koillis- ja itä-
puolelle Kiviruukin aukiolle, joka on Kivenlahden met-
roaseman välittömässä läheisyydessä. Asemakaavan 
toinen päätavoite on muodostaa Kiviruukin urbaania 
sydäntä: aktiivista, tervetulleeksi toivottavaa kaupun-
kitilallista porttia Kiviruukkiin. 
 
Korttelista tavoitellaan tiivistä ja tehokasta, monipuo-
lista sekoittuneiden keskustatoimintojen kokonai-
suutta, joka yhdistyy vahvasti Kivenlahden metroon ja 
vahvistaa ympäröivän kaupunkitilan käveltävyyttä ja 
elävyyttä. Katutasosta suunnitellaan aktiivinen ja toi-
minnallinen. Rakennuksista pyritään muodostamaan 
alue-identiteettiä rakentava maamerkki tulevan Kivi-
ruukin aukion ja Ruukintien laidalle. Tavoitteena on li-
säksi tutkia korttelin soveltuvuus asuin- ja majoitustoi-
minnoille.  
 
Kaavaan liittyvät muut suunnitelmat 
Kaavaan liittyy käynnissä oleva Kiviruukin osayleis-
kaavatyö, jonka tavoitteita pyritään toteuttamaan ase-
makaavan muutoksella. Osayleiskaavan sisältöä on 
avattu lähtökohdat -kappaleessa. Osayleiskaavan 

havainneaineistoa on liitetty tämän osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelman loppuun. 
 
Osana yleiskaavatason liikennesuunnittelua sekä 
asemakaavan muutoksen tueksi tarkennettavaa kun-
nallisteknistä suunnittelua tutkitaan Kiviruukinkadun 
jatke ja Länsiväylän alikulku korttelin eteläpuolella. 
Katulinjauksen vaihtoehdot vaikuttavat asemakaavan 
muutokseen ja asemakaavaratkaisuun.  
 
Länsimetron liityntäpysäköinnin sijainti ja suhde ase-
makaavan muutokseen tarkistetaan Metron pohjois-
puolisen alueen kokonaissuunnittelun kautta. 
 
Kaavaan liittyy suunnittelualueen itäpuolisen Kiviruu-
kin aukion suunnittelu. Aukio tulee toimimaan kevyen 
liikenteen pääreittinä Kivenlahden metroasemalle 
sekä virkistysreittinä keskuspuiston ja Kivenlahden 
rannan välillä. Tavoitteena aukion suunnittelussa on 
luoda Kiviruukin urbaani sydän: elävä, vehreä ja viih-
tyisä kaupunkitila, joka sitoo Kivenlahden metroase-
man Kiviruukkiin.  
 
Aiemmat kaavaan liittyvät päätökset 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 12.12.2018 tekemän 
päätöksen mukaisesti alueella voidaan Kiviruukin 
osayleiskaavoituksen rinnalla käynnistää asemakaa-
van muutoksia osayleiskaavan tavoitteet huomioiden. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan 3.4.2020 Tiilismäen-
rinteen asemakaavan tavoitteisiin liittyvän päätöksen 
mukaisesti Kiviruukinaukiosta suunnitellaan alueen 
urbaani sydän. 
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  Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailuky-

kyjaosto päätti kokouksessaan 6.4.2020 jatkaa 
17.12.2018 päätettyä suunnittelutarvevarausta  
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle 
31.3.2021 saakka entisin ehdoin ja seuraavalla li-
säyksellä: Varauksensaajan on huomioitava suunnit-
telussaan 300 liityntäpysäköintipaikan sijoittuminen 
varausalueelle. Lisäksi kaupunginhallituksen elin-
keino- ja kilpailukykyjaosto kehoitti suunnitteluvarauk-
sen haltijaa yhteistyössä kaupungin ja lähialueiden 
muiden keskeisten toimijoiden ja sinne potentiaali-
sesti sijoittuvien kanssa laatimaan Kivenlahden met-
roasemaan kytkeytyvästä rakentamisesta ja sen lähi-
alueista yhteisen suunnittelua ja vaiheittaista 
toteuttamista ohjaavan palvelu- ja kiinteistökehitystar-
kastelun. 
 
Suunnitelman kuvaus  
Korttelista on laadittu kaksi alustavaa maankäyttö-
luonnosta, VE1 ja VE2, jotka ovat tämän osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman liitteenä. Vaihtoehdot perus-
tuvat Kiviruukinkadun alikulun eli Kivenlahden ja Kivi-
ruukin Länsiväylän alitse yhdistävän uuden katuyh-
teyden linjausvaihtoehtoihin, jotka tarkastellaan 
osayleiskaavatasoisessa liikenne- ja kunnallistekni-
sessä suunnittelussa.  
 
Maankäyttöluonnos VE1 perustuu Kiviruukinkadun 
yhdistämiseen lännen suuntaan Ruukinmestarintielle 
ja sitä kautta Ruukintielle. Ratkaisu olisi tavoitteelli-
nen, sillä se vähentäisi Ruukintien liittymiä tulevan 
pääaukion ja sen moninaisten kulkuyhteyksien solmu-
kohdassa. Kampuskortteliin saataisiin lisää keskusta-
maisen maankäytön tilaa. Haasteena on kuitenkin uu-
den katuyhteyden sovittaminen kallioperäiseen 
maastoon ja vaikeisiin korkeusasemiin. 
 
Maankäyttöluonnos VE2 perustuu Kiviruukinkadun 
yhdistämiseen suoraan Ruukintielle suunniteltavan 
kampuksen länsisivulla. Katulinjaus on alustavasti tut-
kittu ja mahdollinen. Ratkaisu edellyttää kampuskort-
telin tiivistämistä ja sen rajautumista länsipuolella ka-
tuyhteyteen, sekä liikennejärjestelyjen huolellista 
yhteensovittamista tulevan pääaukion kohdalla.  
 
Molemmissa maankäyttöluonnoksissa on pyritty sijoit-
tamaan maankäyttömuodot luonteviin ja jatkosuunnit-
telussa joustaviin rakennusmassoihin. Opistotoimin-
not sijoittuvat pääkäyttötarkoituksena aukion laidalle 
ja muodostavat elävää kaupunkitilaa korttelin länsi-
puolelle, kevyen liikenteen alikulun ja pääaukion lai-
dalle. Länsiväylän ympäristöhäiriöitä lähimmäksi si-
joittuu yritysrakentamista, joka muodostaa korttelille 
urbaanin kaukomaiseman julkisivun. Ruukintien var-
teen alueen pohjoisosaan sijoittuu omana kokonai-
suutenaan keskustamainen asuinkortteli, joka toimii 
Ruukintien nivelkohdan näkymäpäätteenä. Huoltotoi-
mintoja ja pysäköintiä sijoittuu korttelin itäreunaan.  
 
Kortteli muodostaa itäpuolisten olevien tutkimuslaitos-
ten kanssa luontevaa toiminnallista kokonaisuutta, 

jonka jatkosuunnittelun mahdollisuudet riippuvat vali-
tusta katulinjauksen vaihtoehdosta. 
 
Maankäyttöluonnoksen kokonaisrakennusoikeus ra-
kenteellista liityntäpysäköintiä lukuunottamatta jakau-
tuisi esimerkinomaisesti seuraavasti: 
 
Omnia    18500k-m2 
Liiketilat    1400k-m2 
Kaupungin kulttuuripalvelut 1600k-m2 
Toimisto- ja tutkimustilat 14000k-m2 
Asuinrakennukset 8000k-m2 
  
Yhteensä: 43 500k-m2 
 
Kuvamateriaalia suunnitelmista on tämän osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman lopussa. 
 
Suunnittelun toteuttaminen 
Asemakaavanmuutoksesta laaditaan viitesuunni-
telma, jota tarkennetaan vaiheittain. Asemakaava-
kartta laaditaan kaavaehdotusvaiheessa. 
 
Vaikutusten arviointi 
Viitesuunnitelman pohjalta kaavoituksen yhteydessä 
arvioidaan asemakaavan muutoksen merkittävimmät 
vaikutukset. Soveltuvin osin arvioidaan vaikutuksia 
yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, 
liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen, luon-
toon, maisemaan, ihmisten elinoloihin sekä yhdys-
kuntatalouteen. Tärkeimmät vaikutukset esitetään 
kaavaselostuksessa.  Vaikutusalueena ovat kortteli 
42004 ja sen lähiympäristö. Vaikutusarvioinnissa hyö-
dynnetään aikaisempia alueen kaavoituksen yhtey-
dessä tehtyjä selvityksiä ja tarvittaessa tehdään lisä-
selvityksiä kullekin aihepiirille tarkoituksenmukaisin 
menetelmin.  
 
Olemassa olevia selvityksiä ovat mm.:  

• Kivenlahden Kiviruukin alueen liito-oravasel-
vitys 2018 

• Kiviruukin osayleiskaava-alueen luontoselvi-
tykset 2018 

• Espoonlahden virkistysvisio 2018 
• Kivenlahden hulevesimallinnus 2017 
• Länsimetron jatkealueen kaupallinen tarkas-

telu 2017 
• Espoon työpaikka-alueiden mitoitus vuosille 

2030 ja 2050  
• Länsimetron jatkeen alueen liikenne-ennus-

teet ja Kivenlahden toimivuustarkastelut 2016 
• Kivenlahden metroaseman ympäristön kau-

punkirakenteellinen tarkastelu 2015 
• Ekosysteemipalvelupotentiaali Espoon Kiven-

lahdessa 2015. 
• Selvitys liito-oravien ja maankäytön suunnitte-

lun yhteensovituksesta Espoonlahden ja Ma-
tinkylän alueilla 2014 
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  OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

 
Osalliset 
Osallisia ovat suunnittelualueen sekä lähialueiden 
asukkaat, maanomistajat, hallintaoikeuden omistajat, 
kaupunginosayhdistykset, yhteisöt, yrittäjät ja muut 
tahot, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä lisäksi vi-
ranomaiset. Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään työn kuluessa erikseen sovittavin neuvot-
teluin. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 §) 
Asemakaavatyö on käynnistynyt tämän osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman laatimisella.  Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma (OAS) on kaupungin esitys yh-
teistyöstä osallisille. Se määrittelee kaavan valmiste-
lussa ja kaavan vaikutusten arvioinnissa noudatetta-
vat osallistumisen ja vuorovaikutuksen periaatteet ja 
tavat.   
 
Mielipiteet (MRA 30 §) 

Osalliset voivat osallistua kaavatyön valmisteluun 
kertomalla mielipiteensä suunnitelmasta. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 29.6. – 
25.8.2020. Kirjallisia mielipiteitä voi jättää 
25.8.2020 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kau-
pungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAU-
PUNKI tai sähköpostiosoitteella: kirjaamo@es-
poo.fi.  Kirjaamon käyntiosoite on Siltakatu 11, 
kauppakeskus Entresse.  Kaavan nimi ja aluenu-
mero (Ruukinhuhta, 420123) on mainittava.  

 
Kaavaehdotus (MRL 65 § ja MRA 27 §) 
Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien ja sel-
vitysten pohjalta kaavaehdotuksen. Tavoitteena on, 
että se käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
vuodenvaihteessa 2020-2021.  Kaavaehdotus on tä-
män jälkeen julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan, jolloin 
siitä on mahdollisuus jättää muistutus. Muistutus tu-
lee toimittaa kirjallisena nähtävilläolokuulutuksessa 
mainitulla tavalla ja aikataululla. Viimeistään ehdotus-
vaiheessa pyydetään tarvittavat lausunnot viranomai-
silta.  
 

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä siitä saadut muistutukset ja lausunnot.  
Käsittelyn jälkeen lähetetään kaupungin vastineet 
kunkin muistutuksen ensimmäiselle osoitteensa il-
moittaneelle allekirjoittajalle. Jos kaavaehdotukseen 
tehdään oleellisia muutoksia, se asetetaan uudelleen 
nähtäville (MRA 32 §). 
 
Jos kaavaehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia eikä 
ehdotuksesta annetuissa lausunnoissa ole esitetty 
huomautuksia, asia etenee kaupunginhallituksen kä-
sittelyyn ilman lautakunnan käsittelyä. 
 
Kaavan hyväksyminen (MRL 52 §) 
Lautakunnan puoltama kaavaehdotus lähetetään kau-
punginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavan hyväksymi-
sestä päättää kaupunginvaltuusto. Hyväksymis-
päätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-
oikeuteen. 
 
Tiedottaminen 
Nähtävilläoloista ja mahdollisista tiedotus- ja keskus-
telutilaisuuksista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla 
www.espoo.fi/kaavakuulutukset.  
 
Kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmasta ja sen nähtävilläolon aikana mahdollisesti 
pidettävästä asukastilaisuudesta kuulutetaan myös 
kaupungin ilmoituslehdissä; Länsiväylässä ja Hufvud-
stadsbladetissa.  
 
Lisäksi tiedotetaan kaava-alueen ja lähinaapuruston 
maanomistajia sekä asukasyhdistyksiä. 
 
Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan kaupun-
gin verkkosivuilla www.espoo.fi/kaavakuulutukset ja 
niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet kaavan 
nähtävilläoloaikana ja samalla ilmoittaneet osoit-
teensa.  (MRL 67 §, MRA 94 §).  
 
Kaava-aineisto on nähtävillä kaupungin verkkosivus-
tolla www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet. Aineis-
toon voi tutustua myös teknisen ja ympäristötoimen 
asiakaspalvelussa (Tekniikantie 15, 2. krs, Otaniemi) 
ja Espoon asiointipisteissä. 
 
Lisätietoja 
Hankkeeseen liittyen voi ottaa yhteyttä koko kaavoi-
tusprosessin ajan: 
Jussi Partanen, p. 050 369 4667 
Marie Nyman (maisemasuunnittelu), p. 046 877 2502 
Kaisa Lahti (liikennesuunnittelu), p. 046 877 3000 
Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@espoo.fi 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kirjaamo@espoo.fi
mailto:kirjaamo@espoo.fi
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/kaavakuulutukset
http://www.espoo.fi/asemakaavoituskohteet
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  Lyhenteet: 

MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki  
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus

 
 

Päiväys ja allekirjoitus 
 
Espoossa, 15.6.2020 
 
Torsti Hokkanen 
_______________________________________ 
Torsti Hokkanen 
Kaupunkisuunnittelujohtaja
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  KUVIA VALMISTELUAINEISTOSTA 

Asemakaavan valmisteluaineistoon kuuluvat seuraavat kuvalähteinä toimineet selvitykset/suunnitelmat: 
- Kiviruukin osayleiskaavaluonnos, havainneaineisto, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2020 
- Maankäyttöluonnos, Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy 2020 

 
Kuva 1: Kiviruukin Osayleiskaavaluonnoksen mahdollistaman maankäytön viitteellinen havainnekuva lounaan suunnalta, suunniteltava 
kampuskortteli keskeisessä kaupunkitilassa.  
 

 
Kuva 2: Kiviruukin Osayleiskaavaluonnoksen mahdollistaman maankäytön viitteellinen havainnekuva lounaan suunnalta, suunniteltava 
kampuskortteli keskeisessä kaupunkitilassa.  
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Kuva 3: Tavoitteiden pohdintaa kaaviona, KSK 4.5.2020 
 

 
Kuva 4: Toimintojen pohdintaa kaaviona, KSK 4.5.2020 
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Kuva 4: Maankäyttöluonnos VE1, asemapiirros. Vaihtoehdossa 1 alikulku johdetaan Ruukinmestarintielle ja korttelin huoltoajo lounaiskär-
jen alle huoltopihaan. 
 

 
Kuva 5: Maankäyttöluonnos VE2, asemapiirros. Vaihtoehdossa 2 alikulku johdetaan Ruukintielle katualueena ja kortteli supistuu.  
 
 

viitteellinen 
huoltopiha 

rakennuksen 
alla 
+7.0 
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Kuva 6: Näkymäkuva (VE2)  
 

 
Kuva 7: Näkymäkuva (VE2) 
 
Tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman oheisaineistona toimii maankäyttöluonnos, jonka on laatinut 
Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy 9.6.2020 
 
 
 
  
 


