
Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteet ja 
alueen suunnitteluperiaatteet, alue 840400 

Kaupunginhallitus hyväksyi seuraavat Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteet 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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