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Kiviruukin osayleiskaava 3.3.2021, lähtötilanne

• Pinta-ala n. 70 ha

• Noin 940 työpaikkaa

• Vain muutamia asukkaita

• Väljästi rakennettu pienteollisuus – ja varastoalue

• Lisäksi Fortumin voimalaitosalue, VTT:n biotekniikkakeskus, Ruduksen 

tilapäinen kiviaineksen varastointialue



KUMMELIVUORI

VANTTILA

KIVENLAHDEN KESKUS

Kiviruukin osayleiskaava, tavoitteet
Tavoitteet Kh 14.1.2019:

• 9000-12000 asukasta

• 1000 – 2000 työpaikkaa

• Monipuolinen kaupunkiympäristö

• Varaudutaan uuteen 

raideyhteyteen 

• Julkisia ja kaupallisia palveluita

• Cleantch-klusterin 

mahdollistaminen

• Kestävän liikkumisen edistäminen

• Virkistysmahdollisuuksien 

kehittäminen

• Ilmastomuutoksen torjuminen ja 

siihen sopeutuminen

• Liittyy länsimetron jatkeen ja Kivenlahden aseman toteuttamiseen, noin 100 000 uutta asukasta metroradan vyöhykkeelle

• Tavoitteena on että metro valmistuu vuoteen 2023 mennessä
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Kiviruukin osayleiskaava, lausunnot luonnoksesta

Saatiin15 lausuntoa 19.6.2020 mennessä. 

Yleisesti:

• Toteuttaa valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja voimassa olevan 

maakuntakaavan tavoitteita. 

• Selvitysten mukaiset luontoarvot on kaavaratkaisussa huomioitu riittävällä 

tavalla 

• Antaa edellytykset suunnitella ilmastoystävällistä ja kestävää kaupunginosaa.

Esille nousivat:

• Vaikutukset Espoonlahden Natura-alueeseen 

• Vaikutukset meriuposkuoriaiseen 

• Meluntorjunta, melun erityispiirteet

• Raitiotien melu, tärinä 

• Hulevesien hallinnan suunnittelu 

• Vaikutuksia ilmastoon

• Lisäksi yksittäisiä aluemerkintöjä ja määräyksiä
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Nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 20.4. – 22.5.2020, 19 mielipidettä 22.5.2020 mennessä

• 15 kappaletta yksityisiltä henkilöiltä kaava-alueen ulkopuolelta

• 4 kappaletta järjestö, yhdistys tai yritys

Kiviruukin osayleiskaava, mielipiteet luonnoksesta

Mielipiteissä nousi esiin:

• Kerrostalorakentamisen sijoittuminen lähelle 

omakotialueita 

• Alueen asukas- ja työpaikkamitoitus 

• Kevyen liikenteen järjestäminen 

• Virkistysalueet ja puistot 

• Luontoarvot ja liito-oravat 

• Katujen ja teiden ruuhkautuminen 

• Maiseman ja kaupunkikuvan muutos  

• Metron kapasiteetti 

• Joukkoliikenne-/raideyhteyden paikka 

• Osayleiskaavan ohjaavuus 

• Lisäksi yksittäisiä aluemerkintöjä ja määräyksiä

Asukastilaisuus 28.10.2020:

• Noin 40 osallistujaa

• Esiin nousivat samat 

aiheet, kuin mielipiteissä

Alueen kehittämistä ja palveluiden lisääntymistä 

pidettiin yleisesti hyvänä asiana
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Kiviruukin osayleiskaava, tehdyt muutokset

Espoon eteläosien 

yleiskaava 2010

Ei asukkaita ja 1000 

työpaikkaa

Luonnos Ksl 1.4.2020

10 000 asukasta ja 2000 työpaikkaa

Ehdotus Kh 11.1.2021

9000 asukasta ja 3000 työpaikkaa
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Ilmastonmuutokseen varautuminen ja ekosysteemipalvelut (luonnon ihmisille tuottamat hyödyt) on turvattava hyödyntämällä luontopohjaisia ratkaisuja niin julkisilla alueilla kuin 

kortteleissakin. 

Kiviruukin osayleiskaava, määräysmuutoksia

Virkistysalue

Alueella voidaan yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta toteuttaa 

virkistystä palvelevia rakennuksia ja rakenteita. Alueella tulee turvata liito-

oravalle soveltuvat keskeiset kulkuyhteydet sekä arvokkaan 

lehtoluontotyypin säilyminen.

Alueella on maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja 

muu näihin verrattavissa oleva toimenpide luvanvaraista siten, kuin 

maankäyttö- ja rakennuslain 128§:ssä on säädetty

Virkistyksen kohdealue

Varataan toiminnoiltaan monipuolisille ja laadukkaille puistoalueille. 

Aluevarausten tulee olla riittävän suuria ja yhtenäisiä, jotta niille voidaan 

toteuttaa asukkaita palvelevat korttelipuistot sekä pohjoisimmalle 

kohdealueelle laajemman kaupunginosapuiston toiminnot. Puistojen 

tarkempi sijainti ja koko määräytyy asemakaavoituksessa.

Suojaviheralue

Alueella tulee turvata liito-oravalle soveltuvat keskeiset 

kulkuyhteydet sekä arvokkaan lehtoluontotyypin säilyminen. 

Alueella on maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden 

kaataminen ja muu näihin verrattavissa oleva toimenpide 

luvanvaraista siten, kuin maankäyttö- ja rakennuslain 128§:ssä

on säädetty

Suojavyöhyke

Onnettomuusriskien vaikutusalue.

Suojavyöhykkeelle ei saa sijoittaa asuinkerrostaloja tai 

muita herkkiä kohteita.

Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulailla 

suojeltuja liito-oravan lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja

Alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, että 

lisääntymis- ja levähdyspaikka heikentyy tai häviää. 

Alueen puusto tulee säilyttää ikärakenteeltaan ja 

puulajisuhteiltaan liito-oravalle soveltuvana. 

Alueen asemakaavoituksen yhteydessä on tutkittava 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen sijainti, laajuus ja 

suojelun tarve yksityiskohtaisesti.

Yhdyskuntateknisen huollon alue

A1 poistettu = kaikki asumisen alueet A -alueita. Yleisistä määräyksistä on poistettu luonnoksessa sallittu kohta 5. alueen toimintoja palvelevan 

huoltohenkilöstön asuntojen rakentaminen. Lisäksi joitain sanamuotoja tarkistettu lausuntojen perusteella.  
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Ehdotuksen valmistelu
Kaupunginhallituksen tavoitteet 

KSL päätös luonnoksesta:

o mitoitus 10 000 asukasta ja 2000 työpaikkaa

o laadittava energiasuunnitelma

o puurakentamisen edistäminen

o yksisuuntaiset pyörätiet

o aukion melu- ja hiukkassuojaus

Luonnoksesta saatu palaute

Ehdotusvaiheeseen tehtyjä selvityksiä:

o Kiviruukin osayleiskaavan kunnallistekninen tarkastelu, AFRY Finland Oy, 2.11.2020 

o Kiviruukin energiasuunnitelma, Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 8/2020

o Metrokäytävän elinkeinoselvitys, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, 12.11.2020

o Kiviruukin osayleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi, Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 9/2020 

o Espoonlahden – Kivenlahden liikenne-ennuste, Ramboll Finland Oy, 3.7.2020

Päivityksiä ja täydennyksiä kaava-aineistoon

Aikaisemmissa vaiheissa tehtyjä:

•Ympäristöriskiselvitys

•Melumallinnus

•Lausunto kulttuurihistoriallisista arvoista 

•Alueen lähtötiedot

•Luontoselvitykset 

•Liito-oravaselvitys

•Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
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Kiviruukin osayleiskaavaehdotus

Alueella vireillä olevat asemakaavat

Ruukinhuhta Tiilismäenrinne Kattilalaakso



9

Yleiskaavaprosessi ja osallistuminen
Koko prosessin ajan:

• Tiedottaminen

• OAS nähtävillä

• Selvitysten 

täydentäminen

• Suunnitelmien 

tarkistaminen

• Yhteistyö eri tahojen 

kanssa

Tehdyt päätökset:

10.12.2014 Ksl käynnistäminen

14.9.2016 Ksl rakennuskielto

12.12.2018 Ksl tavoitteet

14.1.2019 Kh tavoitteet

1.4.2020 Ksl luonnos nähtäville

2.12.2020 Ksl ehdotus

11.1.2021 Kh ehdotus nähtäville
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Palautteen antaminen osayleiskaavaehdotuksesta

Osayleiskaavaehdotus on nähtävillä 22.2.2021 - 23.3.2021

https://www.espoo.fi/fi-

FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Vireilla_olevat_yleiskaavat/Kiviruuk

in_osayleiskaava_840400/Kaavaehdotus

Voit jättää muistutuksesi kaavapalautteena kartalle:

Pääset jättämään muistutuksen kaavapalautteen kautta klikkaamalla nettisivulla 

olevaa kuvaketta. Muistutuksesi toimitetaan kirjaamoon ja saat siitä kopion 

sähköpostiosoitteeseen. 

Toinen vaihtoehto on toimittaa muistutuksesi suoraan kirjaamoon:

Muistutukset on lähetettävä viimeistään kaavan viimeisenä nähtävilläolo päivänä klo. 

15.45 mennessä kaupungin kirjaamoon. Ilmoita kaavan nimi ja aluenumero, sekä 

yhteystietosi.

Osoite: Kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai sähköisesti:

kirjaamo@espoo.fi

Käyntiosoite:

Espoon keskus, Kauppakeskus Entresse 3. krs.

Siltakatu 11

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Yleiskaava/Vireilla_olevat_yleiskaavat/Kiviruukin_osayleiskaava_840400/Kaavaehdotus
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Viitesuunnitelman 

viistoilmakuva 

pohjoisesta



12Näkymä Kiviruukin aukion alikululta 4.3.2021

Viitesuunnitelman havainneaineistoa 1



13 4.3.20212 Näkymä Kiviruukin aukiolta lounaaseen

Viitesuunnitelman havainneaineistoa 2



4.3.202114Näkymä Kiviruukin aukion alikululta

Viitesuunnitelman havainneaineistoa 3



15 4.3.2021Näkymä Kiviruukin aukion alikululta

Viitesuunnitelman havainneaineistoa 4



4.3.202116Näkymä Kiviruukin aukion alikululta

Viitesuunnitelman havainneaineistoa 5



17 4.3.2021Näkymä Kiviruukin aukiolta koilliseen

Viitesuunnitelman havainneaineistoa 6



4.3.202118Näkymä Kiviruukin aukion alikululta

Viitesuunnitelman havainneaineistoa 7



4.3.202119Näkymä Ruukintien eteläosasta

Viitesuunnitelman havainneaineistoa 8



4.3.202120Näkymä puistoakselilta koilliseen

Viitesuunnitelman havainneaineistoa 9



4.3.202121Näkymä kaupunginosapuiston laidalta etelään

Viitesuunnitelman havainneaineistoa 10



4.3.202122Näkymä koulun kohdalta kalliolta pohjoiseen

Viitesuunnitelman havainneaineistoa 11
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