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1. Tiivistelmä 

1.1. Alueen nykytila 

Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla Kiviruukin eteläosassa, Länsiväylän var-
rella ja Kivenlahden metrokeskuksen pohjoispuolella. Alueella sijaitsee nykytilassa 
VTT:n Bioruukin tutkimustiloja, maanvarastoinnin väliaikaiskäytössä olevaa rakenta-
matonta ja osin puustoista tonttimaata sekä suojaviheraluetta. 

Alueelle rakennetaan parhaillaan kahta uudistuvaa pääreittiä Länsiväylän alitse Ki-
venlahden metrokeskukselta Kiviruukkiin. Tschetschulininportin alikulku toimii pääasi-
allisena kävelyn ja pyöräilyn kulkuyhteytenä metrokeskukseen sekä tärkeänä virkis-
tysyhteytenä Kivenlahdesta ja Rantaraitilta Keskuspuistoon. Muutosalueelle tulee 
uusi katu, Kiviruukinkatu, joka yhdistää Kiviruukin alueen ja Kivenlahden metrokes-
kuksen alittamalla Länsiväylän. Kivenlahden puolella kadun eteläpää sekä Länsi-
väylän alikulku ovat parhaillaan rakenteilla. 

Alueen eteläpuolella kulkee Länsiväylä ja sen eteläpuolella sijaitsee Kivenlahden 
metrokeskus, johon suunnittelualue kytkeytyy kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti.  

Alueen itäpuolella kulkee Tschetschulininportin kevyen liikenteen yhteys ja sen länsi-
puolella sijaitsee nykytilassa liikerakennus pysäköintialueineen.  

Alueen pohjoispuolella sijaitsee Kiviruukin teollisuusaluetta. 

Alueen länsipuolella sijaitsee Ruukinmäen kallioalue ja koira-aitaus. 

1.2. Asemakaavan sisältö ja mitoitus 

Kiviruukin eteläosaan suunnitellaan monipuolinen opisto-, tutkimus- ja toimistokortteli 
sekä Kiviruukinaukion ja Kiviruukinkadun yhteydet Kivenlahden metrokeskukseen. 
Alueella on käynnissä Cleantech Garden -niminen hanke, jossa kehitetään bio- ja 
kiertotalouden osaamiskeskittymää.  

Kiviruukinpuiston suojaviheralue muutetaan Kiviruukinaukioksi, josta rakentuu uudis-
tuvan Kiviruukin urbaani sydän ja kytkös Kivenlahden metrokeskukseen.  

Korttelin 42004 uusi rakennusoikeus on 65 263 k-m² ja uusi korttelitehokkuus on 
e=1,44. Korttelin kokonaisrakennusoikeus kasvaa 37 700 k-m². 

1.3. Suunnittelun vaiheet 

• Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille osallistumis- ja arviointisuunnitelman 
yhteydessä 24.6.2020. 

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 
25.8.2020 asti. OAS:sta jätettiin yksi mielipide ja yksi lausunto. 
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• Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.4.2021 käsittelee kaavaehdotuksen ja ta-

voitteellisesti asettaa sen nähtäville loppukeväänä 2021.  

• Kaupunkisuunnittelulautakunta alkusyksyllä 2021 käsittelee hyväksyttävän 
kaavaehdotuksen ja tavoitteellisesti esittää sitä kaupunginhallituksen ja kau-
punginvaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2021.  

• Kaavamuutos saa tavoitteellisesti lainvoiman vuoden 2021 aikana.  

2. Lähtökohdat 

2.1. Suunnittelutilanne 

2.1.1. Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Alle on poimittu niitä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, jotka erityisesti koske-
vat tätä asemakaavan muutosta.  

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa 
aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 
Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle.  

Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, 
joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseu-
duilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen eheyttä.  

Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta 
eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä 
viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä.  

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että 
ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa.  

Tehokas liikennejärjestelmä 

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittä-
mällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmista-
malla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöperustuville matka- 
ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle.  

Turvataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien liikenne- ja viestintäyh-
teyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet.  

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
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Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-alueiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta var-
mistetaan muutoin.  

Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympäristö- ja ter-
veyshaittoja. Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimin-
tojen ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys tai ris-
kit hallitaan muulla tavoin.  

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat 

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheraluever-
koston jatkuvuudesta. Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudelle sekä edistetään 
luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä.  

Uusiutumiskykyinen energiahuolto 

Asemakaavan muutos tukee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutu-
mista. 

2.1.2. Maakuntakaava 

Voimassa olevat: 

– Uudenmaan maakuntakaava kattaa koko maakunnan alueen ja se sisältää kaik-
kien maankäyttömuotojen osalta alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaat-
teet. Lainvoiman kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä vuonna 
2007. 

– Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava täydentää Uudenmaan maakuntakaavaa. 
Käsiteltäviä aiheita ovat mm. jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet, kiviai-
neshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot ja terminaalit 
sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeu-
den päätöksellä lainvoiman vuonna 2012. 

– Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on kyse vahvistettujen Uudenmaan maa-
kuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan sekä Itä-Uudenmaan kokonais-maakun-
takaavan uudelleen tarkastelusta. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden pää-
töksellä lainvoiman keväällä 2016. 

– Espoon Blominmäen jätevedenpuhdistamoa koskee Uudenmaan 3. vaihemaa-
kuntakaava. Kaava sai korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä lainvoiman 
huhtikuussa 2014. 

– Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa määritellään suuret yhteiset kehittämis-
linjat seuraavien teemojen osalta: elinkeinot ja innovaatiot, logistiikka, tuulivoima, 
viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kaa-
van 24.5.2017. Maakuntahallitus päätti 21.8.2017, että kaava tulee voimaan en-
nen kuin se saa lainvoiman. Maakuntakaava tuli voimaan, kun siitä kuulutettiin 
maakuntakaavan alueen kunnissa. 
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Ote Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmästä. Suunnittelualue 
osoitettu punaisella ympyrällä. 

Vireillä oleva: 

Kaikki maankäytön keskeiset teemat käsittävän Uusimaa-kaavan 2050 kokonaisuus 
hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti maakunta-
kaavojen voimaantulosta 7.12.2020. Helsingin hallinto-oikeus on välipäätöksellään 
22.1.2021 kieltänyt valtuuston päätöksen täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen vali-
tusten perusteella. 

2.1.3. Yleiskaava 

Espoon eteläosien yleiskaava 
Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaaran, Ta-
piolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai lainvoiman 
vuonna 2010. Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on kehitettävää teollisuusaluetta 
(T). Sen itäpuolelle on osoitettu virkistysalue ja virkistysyhteys. Sen läpi on osoitettu 
uusi maanpäällinen raideyhteys.  
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Ote epävirallisesta Espoon yleiskaavayhdistelmästä. Suunnittelualue osoitettu punai-
sella ympyrällä. 

Vireillä olevat: 

Kiviruukin osayleiskaava 

Kaupunginhallituksen 14.1.2019 hyväksymissä Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteissa 
todetaan mm., että alueelle kaavoitetaan asumisen lisäksi alueita myös ilmastotyötä 
edistävälle elinkeino-, koulutus- ja tutkimustoiminnalle, kuten cleantech-, bio- ja kier-
totaloustoimijoiden innovaatiokeskittymälle. 

Osayleiskaavaehdotuksessa suunnittelualueen eteläpuolta, metrokeskuksen läheistä 
aluetta esitetään työpaikka-alueeksi sekä palveluiden ja hallinnon alueeksi (TP/P), 
jolle voidaan sijoittaa koulu- ja opetustoimintaa, ympäristöhäiriötä tuottamatonta tutki-
mustoimintaa sekä asumista. Suunnittelualueen pohjoisosaa esitetään työpaikka-alu-
eeksi (TP-1), jolla sallitaan bio- ja kiertotalouteen liittyvää tutkimus-, kehitys- ja koetoi-
mintaa. Toiminnan kehittämisessä tulee ottaa huomioon kaavassa osoitettu ympä-
röivä maankäyttö.  

Osayleiskaavaehdotuksessa kaavamuutosalueen eteläosaan on esitetty puistomai-
sena ja vehreänä kehitettävä aukio, joka toimii osana Keskuspuiston ja rantaraitin vä-
listä keskeistä virkistysyhteyttä. Joukkoliikenteen runkoyhteys kulkisi alueen pohjois- 
ja itäsivuitse ja virkistysalue Ruukintien ja Länsiväylän välissä muutettaisiin aukioksi. 
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Osayleiskaavaehdotuksessa osalle suunnittelualuetta on merkitty onnettomuusriskien 
vaikutusalueen suojavyöhyke, jolle ei saa sijoittaa asuinkerrostaloja tai muita herkkiä 
toimintoja. Suojavyöhyke liittyy suunnittelualueen pohjoisosan VTT Bioruukkiin, jolla 
on ympäristöluvanvaraista, TUKES:in valvomaa kemikaalitoimintaa.  

Osayleiskaavaehdotuksen yleisissä määräyksissä määrätään seuraavaa: 

Jatkosuunnittelussa ja rakentamisen vaiheistuksessa tulee ottaa huomioon ajantasai-
set onnettomuusriskit ja suojavyöhykkeiden laajuudet. Maankäytön jatkosuunnitte-
lussa tulee edistää uusiutuvien energialähteiden ja ylijäämäenergian hyödyntämistä 
sekä uusiutuvan energian tuotantomahdollisuuksia. Toimintojen sijoittelussa tulee 
huomioida energiataloudellisuus. Massoittelussa tulee huomioida passiivisen ja aktii-
visen aurinkoenergian hyödyntäminen sekä ylilämmöltä suojautuminen passiivisin 
keinoin. Alueella tulee pyrkiä alueellisiin tai korttelikohtaisiin jäähdytys- ja viilennysrat-
kaisuihin. Ilmastonmuutokseen varautuminen ja ekosysteemipalvelut on turvattava 
hyödyntämällä luontopohjaisia ratkaisuja niin julkisilla alueilla kuin kortteleissakin. 

Asemakaavan muutos on osayleiskaavaehdotuksen mukainen. 

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa voimassa olevan yleiskaavan kanssa, sillä 
muutoksen käyttötarkoitukset soveltuvat keskeisellä metron viereisellä sijainnilla teol-
lisuusalueen (T) reunalle, tukevat nykymuotoisia teollisuuden ja tutkimuksen toimin-
toja ja kaavamuutos koskee pientä, joskin keskeistä osaa laajasta ja yleispiirteisestä 
aluevarauksesta. 

2.1.4. Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa asemakaava Kivenlahden teollisuusalue, muutos.  

Korttelin 42004 pohjoispuoli on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi (TT-
1). Rakennusoikeudesta enintään 5 % saa käyttää liiketiloiksi ja 45 % toimistotiloiksi. 
Lisäksi on sallittu kiinteistönhoidon henkilökunnan asuntojen ja pysäköintilaitoksen 
toteuttaminen. Kaavan mukainen rakennusoikeus on 13263 k-m2 ja se on pääosin 
toteutunut tutkimus-, laboratorio- ja toimistotiloiksi.  

Korttelin eteläpuoli on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikön (KM-1) korttelialueeksi. 
Korttelialueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikön, 
jonka sijainti keskustatoimintojen alueen ulkopuolella on kaupan laatu ja paikallisuus 
huomioon ottaen perusteltua. Kaavan mukainen rakennusoikeus on 14 300 k-m2 + m 
400 k-m2. Rakennusoikeutta ei ole käytetty.  

Kortteli 42004 rajautuu Ruukinmestarintien ja Ruukintien katualueisiin, Ruukinmäen 
lähivirkistysalueeseen sekä Kiviruukinpuiston suojaviheralueeseen. Suojaviheralu-
eelle on merkitty kävelyn ja pyöräilyn yhteydet Kivenlahden Metroasemalle johtavaan 
Tschetschulininportin alikulkuun. Lähivirkistysalueelle on merkitty koirien ulkoilutus-
alue, joka on toteutettu pääosin suojaviheralueen puolelle.  
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Suunnittelualue rajautuu eteläpuolella Kivenlahden metrokeskuksen asemakaavaan. 
Länsiväylän liikennealueelle on merkitty kaksi suunnittelualueeseen rajautuvaa alikul-
kua: Tschetschulininportin kävelyn ja pyöräilyn yhteys sekä Kiviruukinkadun alikulku. 

 
Kuva: ote ajantasa-asemakaavasta 

2.1.5. Rakennusjärjestys 

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). Ra-
kennusjärjestys astui voimaan 1.1.2012. 

2.1.6. Tonttijako 

Kaava-alueelle  ei ole laadittu tonttijakoa. 

2.1.7. Rakennuskiellot 

Kaava-alueella ei ole rakennuskieltoa. 
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2.1.8. Muut suunnitelmat ja päätökset 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan 12.12.2018 tekemän päätöksen mukaisesti alueella 
voidaan Kiviruukin osayleiskaavoituksen rinnalla käynnistää asemakaavan muutoksia 
osayleiskaavan tavoitteet huomioiden. 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto antoi 17.12.2018 § 162 suunnit-
telutarvevarauksen osalle korttelia 42004 Espoon koulutuskuntayhtymä Omnialle 
osaamiskeskittymän suunnitelua varten.  

2.1.9. Pohjakartta 

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupunkitekniikan keskuksen laatima 
ja se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset. 

2.2. Selvitys alueesta 

2.2.1. Alueen yleiskuvaus 

Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla Kiviruukin eteläosassa, Länsiväylän var-
rella ja Kivenlahden metrokeskuksen pohjoispuolella. Alueella sijaitsee nykytilassa 
VTT:n Bioruukin tutkimustiloja, maanvarastoinnin väliaikaiskäytössä olevaa rakenta-
matonta ja osin puustoista tonttimaata sekä suojaviheraluetta. 

Alueelle rakennetaan parhaillaan kahta uudistuvaa pääreittiä Länsiväylän alitse Ki-
venlahden metrokeskukselta Kiviruukkiin. Tschetschulininportin alikulku toimii pääasi-
allisena kävelyn ja pyöräilyn kulkuyhteytenä metrokeskukseen sekä tärkeänä virkis-
tysyhteytenä Kivenlahdesta ja rantaraitilta Keskuspuistoon. Muutosalueelle tulee uusi 
katu, Kiviruukinkatu, joka yhdistää Kiviruukin alueen ja Kivenlahden metrokeskuksen 
alittamalla Länsiväylän. Kivenlahden puolella kadun eteläpää sekä Länsiväylän ali-
kulku ovat parhaillaan rakenteilla. 

Alueen eteläpuolella kulkee Länsiväylä ja sen eteläpuolella sijaitsee Kivenlahden 
metrokeskus, johon suunnittelualue kytkeytyy kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti.  

Alueen itäpuolella kulkee Tschetschulininportin kevyen liikenteen yhteys ja sen länsi-
puolella sijaitsee nykytilassa liikerakennus pysäköintialueineen.  

Alueen pohjoispuolella sijaitsee Kiviruukin teollisuusaluetta. 

Alueen länsipuolella sijaitsee Ruukinmäen kallioalue ja koira-aitaus. 

2.2.2. Maanomistus 

Korttelin 42004 luoteispuoli (TT-1-korttelialue) on yksityisessä omistuksessa. Muu 
kaavamuutosalue on kaupungin omistamaa. 
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2.2.3. Rakennettu ympäristö 

Maankäyttö ja yhdyskuntarakenne 

Kiviruukin teollisuusalue on rakentunut pääosin 1970-luvulla teollisuus- ja varastotoi-
mintaa sallivien asemakaavojen mukaan. Länsiväylän varrella on myös uudempia 
asemakaavoja, jotka painottuvat kaupalliseen toimintaan. Kiviruukin rakennuksista 
noin puolet on 1970- ja 1980-luvuilla valmistuneita. Teollisuus- ja varastorakennuksia 
Kiviruukin rakennusten lukumäärän ja kerrosalan jakautuminen käyttötarkoituksittain 
vuonna 2018 on yli puolet kaikista rakennuksista ja rakennetusta kerrosalasta niiden 
osuus on yli 80 %. Kiviruukin työpaikkarakennusoikeus on noin 273 000 k-m2, ja siitä 
on otettu käyttöön noin puolet.  
 
Länsiväylän eteläpuolella alue liittyy kehittyvään Kivenlahden metrokeskuksen ympä-
ristöön.  
 
Kiviruukin nykyisestä käyttötarkoituksesta johtuen, alueella ei sijaitse juurikaan virkis-
tyspalveluita tai -alueita. Kaava-alueen länsipuolella sijaitsee Ruukinmäen kallioalue 
ja koira-aitaus. Tschetschulininportin kautta kulkee merkittävä virkistysyhteys meren-
rannalta Keskuspuistoon.  
 

Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta 

Kiviruukki on kehittynyt suurimmalta osaltaan teollisuus- ja varastoalueeksi sekä työ-
paikka-alueeksi. Kiviruukin työpaikat ovat painottuneet teollisuuden eri toimialoille. 
Alueelle on kehittymässä bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymä Cleantech Gar-
den, jonka ensimmäinen osa on VTT:n alueelle rakentama biotekniikan keskus. Kivi-
ruukin alueella oli noin 940 työpaikkaa vuonna 2015. Kivenlahden, Espoonlahden 
sekä Kattilalaakson pienalueilla oli yhteensä noin 3500 työpaikkaa, tässä työpaikka-
määrässä ei viime vuosina ole tapahtunut suuria muutoksia. Koko Espoonlahden 
suuralueella oli noin 9800 työpaikkaa vuonna 2015. Toimialat ovat painottuneet kaup-
paan sekä kaupallisiin ja julkisiin palveluihin Espoonlahden ja Kivenlahden keskusta-
alueilla. Palvelut ja niiden osuus korostuvat myös muilla alueilla, Espoonlahdessa eri-
tyisesti pääterveysasema ja hoivakoti. 
 

Kaupunkikuva 

Kiviruukin kaupunkikuvaa hallitsevat pääosin 70-luvulla väljästi rakennetut 1–2-ker-
roksiset pienteollisuus- ja varastohallit. Poikkeuksena ovat Fortumin voimalaitosalue 
Ruukinmestarintien varressa ja Bilteman myymälä Ruukintien ja Länsiväylän välissä. 

Suunnittelualueella sijaitsee VTT Bioruukin pilotointikeskus, joka on 1–2-kerroksinen, 
tasakattoinen tiili- ja betonielementtirakenteinen teollisuusrakennus. VTT Bioruukin 
uusin rakennus on vuonna 2020 valmistunut kemian prosessitekniikan laboratorio.  

Länsiväylän alittava Tschetschulininportti on uusi ja laadukas yhteys Kivenlahden 
metroasemalle.  
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Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Asemakaavamuutosalue rajautuu Länsiväylän liikennealueeseen, Ruukintiehen ja 
Ruukinmestarintiehen. Länsiväylä (VT 51) on ajoneuvoliikenteen tavoiteverkon mu-
kainen moottoriväylä, Ruukintie ja Ruukinmestarintie ovat alueellisia kokoojakatuja. 
Vuonna 2019 muutosalueen kohdalla liikennemäärät olivat Länsiväylällä 39 500 ja 
Ruukintiellä 5 700 ajoneuvoa arkivuorokautena. Ruukinmestarintien liikennemäärät 
olivat vähäiset. 

 

Kuva: Ajoneuvo- ja raideliikenteen tavoiteverkko  
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Jalankulku ja pyöräily 

Ruukintien etelä- ja länsireunalla on yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn reitti. Ruukin-
tiellä kulkee myös pyöräilyn tavoiteverkon mukainen pääreitti. Ruukinmestarintiellä ja 
Ruukintien itäreunalla suunnittelualueen kohdalla ei ole jalkakäytäviä tai pyöräteitä. 
Kiviruukinaukion läpi kulkee jalankulun ja pyöräilyn reitti Ruukintieltä Länsiväylän ete-
läpuolelle alikulkuyhteyden kautta. Yhteys on talvella 2021 suljettu Kivenlahden met-
roasemaan liittyvien yleisten alueiden muutostöiden takia. 

 

Kuva: Jalankulun ja pyöräilyn tavoiteverkko 
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Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Ajoyhteys nykyiseen maankäyttöön on Ruukinmestarintien kautta. Alueella on noin 
60 työntekijöiden ja vieraiden pysäköintipaikkaa. Huoltoliikenne on keskittynyt Ruu-
kinmestarintien puoleiselle tontinosalle.  

Asemakaava-alueen eteläosassa ei ole maankäyttöä eikä ajoneuvoliikennettä. Kivi-
ruukinaukion läpi kulkee jalankulun ja pyöräilyn yhteys Ruukintieltä Länsiväylän etelä-
puolelle. Yhteys on tällä hetkellä suljettuna metroasemaan liittyvien yleisten alueiden 
rakentamisen takia. 

Julkinen liikenne/Joukkoliikenne 

Ruukintiellä kulkee bussiliikennettä. Lähimmät pysäkit ovat Ruukinmestarintien liitty-
män molemmin puolin. Ruukintietä kulkee linja 158 Kiviruukista Matinkylän metroase-
malle sekä ruuhka-aikana linja 164VA Saunalahdesta Kamppiin. Kun metro alkaa lii-
kennöimään Kivenlahteen, alueen bussilinjat muuttuvat.  

Palvelut 

Kiviruukin palvelut ovat erikoistuneita tilaa vaativien toimintojen palveluita. Alueella 
sijaitsee autoalan palveluita, tilaa vaativaa kauppaa, urheilupalveluita, kerhotiloja ym. 
Eteläpuolella sijaitsevat nykyiset Kivenlahden keskuksen palvelut, joita tuleva metro-
keskus tulee täydentämään merkittävästi. Kivenlahdessa on monipuoliset julkiset pal-
velut, mm. terveysasema, hammashoito, kirjasto, suomen-, ruotsin- ja englanninkieli-
siä päiväkoteja, sekä peruskouluja. Julkiset palvelut ovat keskittyneet ja sijoittuneet 
olemassa olevan väestön mukaan. Kiviruukin palvelurakenne kehittyy tulevina vuo-
sina osayleiskaavan ja asemakaavoituksen kautta, kun alue kehittyy asumispainot-
teiseksi.  

Yhdyskuntatekninen huolto 

Suunnittelualue tukeutuu hyvin olevaan kunnallistekniikkaan. Suunnittelualueella si-
jaitsee kunnallistekniikkaa, erityisesti nykyisellä Kiviruukinpuistolla (kaavanimistössä 
Kiviruukinaukio) sekä Ruukinmäen kevytliikenneväylällä. Korttelissa 42004 ei juuri-
kaan sijaitse olevaa kunnallistekniikkaa.  

Erityistoiminnat 

Korttelin 42004 luoteispuolella sijaitseva VTT Bioruukki harjoittaa vaarallisten kemi-
kaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia. Ympäristölupaa valvoo turval-
lisuus- ja kemikaalivirasto TUKES, jonka konsultointivyöhyke kattaa korttelin osalta 
200m laajuisen säteen eli koko suunnittelualueen.  

Kiviruukin osayleiskaavassa on arvioitu kemikaalitoiminnan ja maankäytön yhteenso-
vittamista ja osoitettu 100m suojavyöhyke perustuen Bioruukin riskiarvioraporttiin 
sekä toimintaohjeeseen (2017-2020).  
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2.2.4. Luonnonolosuhteet 

Korttelin 42004 läpäisee kapea noin 20 leveä puustokaistale, joka yhdistää Ruukin-
mäen ja Tiilismäen metsäalueet. Puusto on koivuvaltaista sekapuustoa. Puusto-
vyöhykkeen eteläpuolella sijaitsee maanläjitysalue, jonka kasvillisuus on poistettu. 
Kaava-alueen eteläosasta kulkee Länsiväylän ali merkittävä alueellinen tulvareitti.  

2.2.5. Suojelukohteet 

Laaditun luontoselvityksen perusteella alueella ei esiinny erityisesti suojeltavia luonto-
arvoja eikä suunnittelualueella esiinny muitakaan suojelukohteita.  

2.2.6. Ympäristön häiriötekijät 

Länsiväylän ja Ruukintien liikenne aiheuttavat asemakaavamuutosalueelle melua. 
Pääkaupunkiseudun meludirektiivin mukaisen meluselvityksen (2017) mukaan päivä-
melutaso suunnittelualueella ylittää piha-alueen ohjearvon 55 dB.  

 

Kuva: Nykytilanteen päivämelutaso ja värien selitykset 

Ilmanlaadun osalta asemakaavamuutosalueella HSY:n asumisen ilmalaatuvyöhykkei-
den suositusetäisyys ei täyty alueen eteläosan korttelialueella. Ilmanlaadun mini-
mietäisyys kuitenkin täyttyy koko alueella. 
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Kuva: Ilmanlaatuvyöhykkeet 2018 ja selite 

 

3. Asemakaavan tavoitteet 

Asemakaavan muutoksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa Kiviruukin elinkei-
nojen veturina toimivan bio- ja kiertotalouden osaamiskeskittymän muodostuminen.  

3.1. Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Alueen maankäytön tavoitteet liittyvät länsimetron jatkeen ja Kivenlahden aseman to-
teuttamiseen sekä metrovyöhykkeen kehittämistavoitteisiin. Matinkylä–Kivenlahti-
osuuden työt alkoivat loppuvuodesta 2014. Tavoitteena on, että metron jatke Matin-
kylästä Kivenlahteen valmistuu vuonna 2023. 

Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteet 

Kaupunginhallitus hyväksyi 14.1.2019 Kiviruukin osayleiskaavan tavoitteet ja alueen 
suunnitteluperiaatteet. Tavoitteista seuraavat koskevat suoranaisesti myös Ruukin-
huhta asemakaavan muutosta. 

1. Osayleiskaavalla mahdollistetaan Länsimetron kehittämisvyöhykkeellä sijait-
sevan Kiviruukin pienteollisuus- ja varastoalueen muuttuminen monipuoliseksi 
ja viihtyisäksi kaupunkiympäristöksi. Alueelle kaavoitetaan asumisen lisäksi 
alueita myös ilmastotyötä edistävälle elinkeino-, koulutus- ja tutkimustoimin-
nalle kuten cleantech-, bio- ja kiertotaloustoimijoiden innovaatiokeskittymälle,  

2. Metronvarren työpaikkakehityksen kannalta tämä osayleiskaava-alue on hou-
kutteleva potentiaalisena cleantech-, bio- ja kiertotaloustoimijoiden 
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innovaatiokeskittymänä (Bioruukki). Osayleiskaavan mitoituksessa selvitetään 
ensisijaisesti työpaikkoihin painottuvaa ja vaiheittain rakentuvaa korkeata-
soista kaupunkiympäristöä. Osayleiskaavan asukaspainotteinen mitoituksen 
maksimi on 9 000 – 12 000 uutta asukasta, 1 000 – 2 000 työpaikkaa ja näi-
den tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoitusta tarkastellaan toiminnallisista 
ja työpaikkalähtökohdista ja se tarkentuu suunnittelutyön kuluessa niin, että 
se tukee Länsimetron jatkeen vyöhykkeelle asetettujen asunto- ja työpaikkata-
voitteiden saavuttamista,  

3. Osayleiskaavan yhteydessä on mahdollistettava kapasiteetiltaan riittävän 
joukkoliikenteen kehittämisedellytykset siten, että liikkuminen alueella perus-
tuu 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 monipuo-
lisuus 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. 

3.2. Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet 

Asemakaavan muutokselle on kaupunkisuunnittelukeskuksen valmistelussa muodos-
tunut seuraava tavoitteiden kokonaisuus: 

• Kaavamuutoksella mahdollistetaan monipuolinen opisto-, tutkimus- ja yritys-
kampus. Korttelista 42004 tavoitellaan tiivistä ja tehokasta, monipuolista se-
koittuneiden keskustatoimintojen kokonaisuutta, joka yhdistyy vahvasti Kiven-
lahden metroon ja vahvistaa ympäröivän kaupunkitilan käveltävyyttä ja elä-
vyyttä. Katutasosta suunnitellaan aktiivinen ja toiminnallinen. Rakennuksista 
pyritään muodostamaan alueidentiteettiä rakentava maamerkki tulevan Kivi-
ruukinaukion ja Ruukintien laidalle.  

• Kiviruukinaukiosta suunnitellaan alueen urbaani sydän (Kaupunkisuunnittelu-
lautakunta 3.4.2020, Tiilismäenrinteen asemakaavan muutoksen tavoitteet) 

• Tutkitaan tarve metron liityntäpysäköinnille. (Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 
6.4.2020) 



 

  20 (45) 
   
   
   
   
   

 
• Kaavamuutoksella osoitetaan Kiviruukinkadun yhteys Länsiväylän alikululta 

Kiviruukkiin. 

• Tutkitaan korttelin 42004 soveltuvuus asuin- ja majoitustoiminnoille. (Elin-
keino- ja kilpailukykyjaosto 5.10.2020) 

• Tutkitaan kaavamuutoksen yhteiskäyttöisyyden näkökulmaa ja mahdollisuuk-
sia sijoittaa esimerkiksi lukiotoimintoja ym. kaavamuutosalueelle (Elinkeino- ja 
kilpailukykyjaosto 5.10.2020) 

• Tutkitaan kaavamuutosalueen mahdollisuuksia kiertotalouden, energian, il-
mastonmuutoksen hillinnän ja siihen varautumisen näkökulmista. 

• Tavoitteena on lisäksi Kivenlahden metroasemaan kytkeytyvän rakentamisen 
ja sen lähialueiden suunnittelun ja vaiheittaisen toteutuksen palvelu- ja kiin-
teistökehitysnäkökulman sekä elinkeinojen tarkastelu asemakaavan suunnit-
teluun liittyviltä osin (Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston kehotus suunnittelutar-
vevarauksen haltijalle 6.4.2020) 

3.3. Osallisten tavoitteet 

Espoon koulutuskuntayhtymä Omnia sekä Espoon kaupungin tonttiyksikkö ovat ha-
keneet asemakaavan muutosta keväällä 2020. Hakijoiden tavoitteena on mahdollis-
taa korttelin 42004 kaakkoispuolen käsittävälle alueelle suunnittelutarvevarauksen 
mukainen bio- ja kiertotalouden osaamiskeskittymä Cleantech Garden. Keskittymä 
muodostuu Omnian ammattiopistosta sekä yrityksistä.  

Yksityinen maanomistaja ja VTT Bioruukki ovat jättäneet asemakaavan muutoshake-
muksen keväällä 2021 koskien korttelin 42004 luoteisosan teollisuuskiinteistöä. Haki-
jan tavoitteena on ajantasaistaa autopaikkavaadetta ja liittymäjärjestelyjä korttelin yh-
teisen suunnittelun lähtökohdista. Kyseinen teollisuuskiinteistö sisältyy asemakaavan 
muutokseen myös siksi, että Kiviruukinkadun valittu vaihtoehtolinjaus edellyttää osan 
korttelista muuttamista katualueeksi. Asemakaavan muutoksessa huomioidaan kysei-
sen teollisuustontin kemikaalitoiminta, joka edellyttää tulevan maankäytön yhteenso-
vittamista. Asemakaavan muutoksen tavoitteena ei ole muilta osin muuttaa kyseisen 
TT-1-korttelialueen kaavaratkaisua, joka nykyisellään palvelee hyvin alueen toimintaa 
ja tulevaa bio- ja kiertotalouden kampusta.  

Asukasmielipiteet:  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksytty 15.6.2020 ja se on ollut nähtävillä ni-
mellä Ruukinhuhta, asemakaavan muutos. Osallisille on varattu mahdollisuus lausua 
mielipiteensä suunnitelmasta 25.8.2020 mennessä. Mielipiteitä saatiin yksi ja lausun-
toja yksi.  

Mielipiteessä vastustettiin usean kerroksen korkuista rakentamista suunnittelualu-
eelle, jonka läheisyydessä sijaitsee matalia pientaloja.  Kaupunginmuseo totesi 
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lausunnossaan, ettei asemakaavan muutoksella ole merkittäviä vaikutuksia alueen 
kulttuuriympäristöarvoihin. 

Saadun palautteen ja viitesuunnittelussa luontevaksi todetun ratkaisun perusteella 
kaavaehdotuksessa on rajoitettu rakennusten kerroslukua. 

 

4. Asemakaavan kuvaus 

4.1. Yleisperustelu ja kuvaus 

Asemakaavan muutos mahdollistaa modernin koulutuksen, tutkimuksen ja yritystoi-
minnan osaamiskeskittymän rakentamisen kortteliin 42004. Korttelista tavoitellaan 
kehittyvälle Kiviruukille merkittävää elinvoimatekijää, joka lisää alueen työpaikkaoma-
varaisuutta Kivenlahden metron välittömässä läheisyydessä. Korttelista on suunni-
teltu monipuolinen keskustatoimintojen kokonaisuus. Katutasosta on suunniteltu aktii-
vinen ja toiminnallinen muun muassa osoittamalla Kiviruukinaukion laidalle avautuvia 
liike-, palvelu- ja aulatiloja. Rakennuksista on suunniteltu alueidentiteettiä rakentava 
maamerkki, keskustakampus. Korttelista on laadittu korttelisuunnitelma (luonnos, 
APRT Oy 28.4.2021). 

Alla olevassa kuvassa on esitetty asemakaavan muutoksen aluevarausten pääperi-
aatteet Kiviruukin osayleiskaavaehdotuksen havainnekuvan päällä:  

• Kiviruukinaukiosta muodostetaan alueen urbaani sydän. Aukiosta tulee veh-
reä ja keskeinen kulkureitti rantaraitilta Keskuspuistoon sekä portti metrokes-
kuksesta Kiviruukkiin. 

• Kiviruukinkadun linjaus mahdollistaa kytkeytyneen korttelin osaamiskeskitty-
mälle. 

• Korttelin keskelle jää kampuspiha käveltäväksi kohtaamispaikaksi, joka on sa-
malla tulevaisuuden mahdollista laajentumisvaraa osaamiskeskittymälle. 

• Uutta kerrosalaa 52 000 k-m2, joka mahdollistaa 1 100 – 2 500 työpaikan ja 2 
000+ opiskelupaikan sijoittumisen kortteliin. 
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Kuva: kaavamuutoksen pääperiaatteet osayleiskaavan havainnekuvan yllä (Kaupun-
kisuunnittelukeskus 2021).  

Kiviruukinaukiosta muodostetaan alueen kaupunkimainen, toiminnallisesti monipuoli-
nen sydän, portti Kiviruukkiin etelästä saavuttaessa. Aukion eteläosat toimivat maise-
mallisena porttina Kiviruukkiin Länsiväylältä ja Tschetschulininportin alikululta katsot-
taessa. Kiviruukinaukio muodostuu eriluonteisista osista: aukion länsiosat muodosta-
vat urbaanit kivetyt aukiot, jotka liittyvät itä- ja eteläosien vehreämpiin alueenosiin, 
jossa maastoa on muotoiltu siten, että se parantaa alueen pienilmastoa sekä suojaa 
Länsiväylän melulta. Eteläosassa hallitaan myös alueen hulevesiä ja tulvareitit on 
suunniteltu alueen halki siten, että vedet valuvat lopulta Länsiväylän ali, kohti etelää. 
Aukion pohjoisosat, jotka sijaitsevat kauempana liikennemelusta, toimivat kaupunki-
laisten olohuoneena sekä tulevan kampuksen oleskelualueena. Alueen kautta kulkee 
keskeinen jalankulun ja pyöräilyn päävirkistysyhteys. Aukion teemana on ollut kierto-
talouden ja Clean Techin hyödyntäminen. Aukion kaupunkikuvallisia tavoitteita on 
esitetty tarkemmin lähiympäristösuunnitelmassa (Näkymä Oy 15.2.2021) sekä kun-
nallisteknisessä yleissuunnitelmassa (luonnos, AFRY Oy 28.4.2021). 

Länsiväylän alittava Kiviruukinkatu muutosalueen eteläpuolella on rakenteilla. Kiviruu-
kinkadun jatke on suunniteltu osayleiskaavaehdotuksen mukaisesti siten, että se kier-
tää korttelin 42004 Ruukinmestarintielle, jolloin korttelista ja keskustatoimintojen alu-
eesta muodostuu yhtenäinen, laajan kampuksen mahdollistava joustava koko-
naisuus.  

Kaavaratkaisu mahdollistaa synergisen ja yhteiskäyttöisen keskustatoimintojen alu-
een sekä hyvin kytkeytyneen kampuskorttelin 42004. Riippuen kaavan keskeisen ta-
voitteen eli osaamiskeskittymän kehittymispolusta, kaavamuutos mahdollistaa myös 
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esimerkiksi lukiotilojen sijainnin korttelissa. Kortteliin on tutkittu mahdollisuus liityntä-
pysäköinnille. Asuminen on tarkasteluissa todettu tähän kaavamuutokseen liian haas-
tavaksi johtuen vallitsevasta melun ja kemikaalitoiminnan tilanteesta. Näiltä osin kaa-
vamuutos vastaa mm. useisiin Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiin. 

4.2. Mitoitus 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 6.13ha 

Kokonaiskerrosala on 65 263 k-m2. 

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 37 700 k-m2. 

4.3. Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1. Maankäyttö 

Korttelialueet 

 

Kuva: viistohavainnekuva kampuksesta Ruukinhuhdan korttelisuunnitelmasta, (luon-
nos, APRT Oy 28.4.2021) 

Kiviruukinaukion länsipuolisesta korttelista 42004 mahdollistetaan tiivis ja monipuoli-
nen opetustoiminnan, tutkimuksen ja toimitilojen kampus. Korttelin periaate on ylei-
sellä tasolla se, että julkisimmat ja avoimimmat toiminnot ovat kaakossa 



 

  24 (45) 
   
   
   
   
   

 
Kiviruukinaukion varrella, kampuksen sisäiset kohtaamispaikat ovat korttelin keskellä 
ja suljettuja logistisia toimintoja kuten kemikaalitoimintaa sijoitetaan luoteispuolelle.  

Kampuksen sisäpihaksi muodostuvalle korttelin keskiosalle, Marie Tschetschulinin 
aukiolle, osoitetaan kevytliikennereitti sekä saattoliikenteen ja sisäänkäyntien järjeste-
lyt. Sisäpihasta tavoitellaan kampuksen julkista kohtaamispaikkaa ja ihmisten saapu-
mispihaa. Pihalle sijoittuu oleskelun ja liikenteen toimintoja: kampuksen oleskelualu-
eita, kevyen liikenteen reitti kampuksen sisäänkäynneille, työntekijöiden ja vieraiden 
maantasopysäköintiä, yhteys pysäköintilaitoksiin sekä huoltoliikenteen kääntöpaikat. 
Marie Tschetschulinin aukiolla on tavoitteena korkeatasoinen ja kaupunkimainen 
luonne. Aukiota jäsennellään puu- ja pensasistutuksin. Aukion jatkeena on Ruukinku-
jan pohjoispuolelle sijoittuva puin ja pensain istutettava alueen osa. Alueen läpi kul-
keva alueellinen tulvareitti ohjataan aukion läpi kohti etelää. 

C-1 Keskustatoimintojen alue 

Korttelialueelle saa rakentaa oppilaitos-, palvelu-, kulttuuri-, liike-, toimisto- ja tutki-
mustiloja sekä ympäristöhäiriötä tuottamattomia työ- ja verstastiloja. Korttelialueelle ei 
saa rakentaa asuntoja.  

Keskustatoimintojen korttelialueen rakennusoikeus on 52 000 k-m².  

Tästä rakennusoikeudesta saa toteuttaa opetustiloiksi ja opetustoimintaa tukeviksi 
toimisto-, tutkimus- ja palvelutiloiksi 30–65 % (enintään 33 800 k-m²), toimisto- ja tut-
kimustiloiksi 30–65 % (enintään 33 800 k-m²) sekä kulttuuri-, palvelu- ja liiketiloiksi 
enintään 30 % (15 600 k-m²). Tämän lisäksi sallitaan rakennusoikeuden lisäksi mm. 
pysäköintilaitosten toteuttaminen metron liityntäpysäköinnin, korttelin ja lähialueen 
käyttöön. Asumista ei sallita. Rakennusoikeudesta 1 000 k-m² tulee toteuttaa kivijal-
kaliiketiloina tulevan Kiviruukinaukion laidalle.  

Käyttötarkoituksen ja rakennusoikeuden osoittamisen periaate on, että kokonaisker-
rosalan jakautumisesta edellä esitetyt minimit tulee vaiheittaisessa suunnittelussa va-
rata lopputilanteessa toteutuvaksi. Asemakaavan muutoksella tavoitellaan monipuo-
lista korttelia, johon sisältyy sekä opetus- että yritystoimintaa ja palveluita. Rakennus-
oikeuden jako eri käyttötarkoitusten välille on arvioitu siten, että keskustatoimintojen 
kokonaisuus olisi tulevaisuuden tarpeisiin joustava, vastaisi osaamiskeskittymän ta-
voitteita ja täydentäisi hyvin Kivenlahden metrokeskuksen erimuotoista kauppaan pai-
nottuvaa käyttötarkoitusta.  

Korttelialueelle tavoitellaan ammatillisen aikuiskoulutuksen toimintoja, jotka voivat si-
jaita joustavasti opetustiloissa ja opetusta tukevissa toimisto-, tutkimus- ja palveluti-
loissa. Kaavamuutoksessa osoitettu mitoitus on väljä ja mahdollistaa näille toimin-
noille tarvittaessa useammankin koulutusyksikön toteutumisen, mikäli osaamiskeskit-
tymä kehittyy koulutuspainotteiseen suuntaan. Kaavamuutos mahdollistaa periaat-
teessa myös lukion tai kaupungin kulttuuritoimen tilojen sijoittumisen kortteliin, mutta 
kaavaa laadittaessa ensisijaiseksi tavoitteeksi on asetettu osaamiskeskittymän mah-
dollistaminen.  
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Asuminen on suljettu pois, sillä sen suhde ympäristöhäiriöihin ja vaiheittain kehittyvän 
osaamiskeskittymän toimintoihin on arvioitu haastavaksi. Kaukotulevaisuudessa alu-
een muuttuessa asumista voidaan uudestaan tarkastella kehittyneistä lähtökohdista, 
mutta lyhyellä aikajänteellä asuminen on liian haastava ja joustamaton maankäyttö-
muoto perusteltavaksi tässä kaavamuutoksessa.  

Keskustatoimintojen merkintä mahdollistaa myös kaupan sijainnin korttelissa, huomi-
oiden kuitenkin edellä esitetyt minimivaraukset. Kauppa ei ole osaamiskeskittymän 
kehittämisen tavoitteiden mukaista, eli sitä ei tulisi merkittävissä määrin eikä ensim-
mäisissä rakennusvaiheissa sallia. Kaupan mahdollisuus on kuitenkin jätetty kaukotu-
levaisuutta ja joustavuutta ajatellen kaavamuutokseen, joka sijainniltaan soveltuisi 
vähäiselle kaupalle hyvin. 

C-1-korttelialueen uusi pinta-ala on 20 709 m2. 

TT-1  

Korttelialue on otettu mukaan asemakaavan muutokseen Kiviruukinkadun katu-
aluevarauksen sekä korttelin kampuspihan yhteensovittamisen vuoksi. Samalla on 
tarkistettu pysäköintiin ja liittymäjärjestelyihin liittyvät kaavamääräykset ja merkinnät. 
Muutoin kaavamuutos on laadittu ajantasakaavan mukaisena. 

Teollisuusrakennusten korttelialueen rakennusoikeus 13 263 k-m² säilyy ajantasa-
kaavan mukaisena, mutta mahdollisuus kiinteistönhoidon henkilöstön asumiseen 
poistetaan. Korttelialuetta muutetaan hieman Kiviruukinkadun katualueeksi. 

Korttelin 42004 luoteisreuna nykyisten tutkimuslaitosten pohjoispuolella aidataan lo-
gistisen liikenteen pihaksi, jolla käsitellään mm. tutkimustoiminnan kemikaaleja. Ra-
kennukset sijoittuvat siten, että ne suojaavat herkempiä alueita kemikaalien riskeiltä. 

Korttelialueesta, joka on yksityisessä maanomistuksessa, n. 901 m2 muutetaan Kivi-
ruukinkadun katualueeksi. 

TT-1-korttelialueen uusi pinta-ala on 24569m2 

Muut alueet 

Kiviruukinaukio ja Kiviruukinpiennar (VP-1) 

Kiviruukin aukiosta rakennetaan alueen urbaani sydän, joka muodostuu eriluontei-
sista osista. Aukion länsiosat muodostavat urbaanit kivetyt aukiot, jotka liittyvät itä- ja 
eteläosien vehreämpiin, puilla ja pensailla istutettaviin alueen osiin, jossa maastoa on 
muotoiltu siten, että se parantaa alueen pienilmastoa sekä suojaa Länsiväylän me-
lulta. Aukion länsireunaan on suunniteltu korkeatasoinen ja kaupunkimainen, jalanku-
lulle ja pyöräilylle varattu alueen osa. Aukion eteläosassa hallitaan myös alueen hule-
vesiä ja tulvareitit on suunniteltu alueen halki siten, että vedet valuvat lopulta Länsi-
väylän ali, kohti etelää. Osa vesistä kuitenkin johdetaan etelään pohjoisen kautta kul-
kevaa tulvareittiä pitkin, sillä aukion keskiosassa sijaitsee vedenjakaja. Alueen kautta 
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kulkee keskeinen jalankulun ja pyöräilyn päävirkistysyhteys. Kiviruukinaukion uusi 
pinta-ala on 0.92ha 

Alueen eteläosaan on suunniteltu kapea puistoalue, jolle ei melun vuoksi saa sijoittaa 
oleskeluun tarkoitettuja alueita. Puistoalueen eteläreuna tulee istuttaa puin ja pen-
sain. Puiston poikki kulkee ohjeellinen jalankululle ja pyöräilylle varattu reitti, Kiviruu-
kinpiennar. Puiston itäreunassa on varaus pumppaamolle (pu). VP-1-alueen uusi 
pinta-ala on 0.2ha. 

Katualueet  

Uutta katualuetta Kiviruukinkadulla muodostuu 0.48ha 

4.3.2. Ruukinmäen järjestelyt 

Ruukinmäen koira-aitauksesta osa osoitetaan Kiviruukinkadun katualueeksi. Kaupun-
kisuunnittelukeskuksen ja kaupunkitekniikan keskuksen välillä on arvioitu mahdolli-
suuksia kehittää ja laajentaa koira-aitausta nykyisellä sijainnillaan tai siirtää uuteen, 
keskeisemmin saavutettavaan sijaintiin. Koira-aitauksen kehittäminen nykyisellä si-
jainnillaan edellyttäisi louhintaa sen huoltoajon mahdollistamiseksi, kun Kiviruukinka-
dun alustavasti suunniteltu linjaus sijaitsee nykyistä Ruukinmäkeä alempana.  

Kiviruukinkadun linjaus edellyttää Ruukinmäen puistomuuntamon siirtoa, josta on laa-
dittu alustavat vaihtoehtotarkastelut. Myös puistomuuntamon säilyttäminen Ruukin-
mäen kallioalueen puolella edellyttäisi huoltoajoreitin louhintaa.  

Ruukinmäen järjestelyt tullaan tarkastelemaan Kiviruukinkadun katusuunnittelun yh-
teydessä. Järjestelyihin vaikuttavat muiden suunnitelmien aikataulut: esimerkiksi 
Sammalvuoren virkistysalueen kaavoitus on käynnistymässä ja sen asemakaavoituk-
sen tavoitteita (mm. koirien ulkoilutusalueiden osalta) tarkastellaan keväällä 2021. 
Koira-aitauksien tavoiteverkko on kuvattu Kaupunkitekniikan keskuksen koira-aitaus-
ohjelma 2018 - 2028:ssa.  
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Kuva: Koira-aitausohjelma 2018-2028 (Kaupunkitekniikan keskus). Kallvikinniityn 
koira-aitaus rakentuu lähivuosina. Nöykkiönpuiston aitaus poistuu. Ruukinmäen 
koira-aitauksen jatkokehittämistä tutkitaan Kiviruukinkadun katusuunnittelussa, joka 
alkaa asemakaavan muutoksen jälkeen. 

4.3.3. Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Alueen katuverkko muuttuu asemakaavamuutoksessa. Kaavamuutostyön yhteydessä 
on teetetty suunnittelualuetta ympäröivien katujen ja muiden yleisten alueiden kunnal-
listekninen yleissuunnitelma (AFRY 2021). Muutosalueen länsipuolelle tulee uusi 
katu, Kiviruukinkatu, joka yhdistää Länsiväylän eteläpuolelle talvella 2021 rakenteilla 
olevan Kiviruukinkadun Länsiväylän alikulun kautta Ruukinmestarintielle. Kiviruukin-
kadun jatkeesta tutkittiin kahta vaihtoehtoa, joista toinen (VE 2) halkaisi kaavamuu-
toksen korttelialueen. Maankäytön kannalta VE 1 todettiin paremmaksi ja katujen 
yleissuunnittelua on jatkettu sen perusteella. Nykyisten katujen liikennejärjestelyjä 
tarkistettiin uutta tilannetta vastaavaksi. Ruukintien ja Ruukinmestarintien liittymässä 
on varauduttu liikennevaloihin.  
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Kuva: Kiviruukinkadun linjauksen tutkitut vaihtoehdot (VE 1 ja VE 2) 

Länsiväylän ennustettu liikennemäärä vuodelle 2050 on 53 400 ajoneuvoa arkivuoro-
kautena. Suunnittelualueen kohdalla Ruukintielle on ennustettu 7 500, Kiviruukinka-
dulle 6 500 ja Ruukinmestarintielle 2 100 ajoneuvoa vuodelle 2050.  

Jalankulku ja pyöräily 

Jalankulun ja pyöräilyn verkkoa kehitetään tämän kaavamuutoksen ohessa. Asema-
kaavamuutosalueella olevan Kiviruukinkadun itäreunalle tulee yhdistetty jalankulun ja 
pyöräilyn reitti. Reitti jatkuu Länsiväylän eteläpuolella Kivenlahdenkadulle. Muutosalu-
een eteläreunalle tulee uusi jalankulun ja pyöräilyn yhteys Kiviruukinkadun ja Kiviruu-
kinaukion välille.  

Korttelialueella on jalankulun ja pyöräilyn yhteydet Ruukintien ja Kiviruukinkadun vä-
lillä ja Kiviruukinaukiolta tontin läpäisevä yhteys.  

Kunnallisteknisen yleissuunnitelman yhteydessä Ruukintielle on suunniteltu molem-
min puolin jalkakäytävät sekä yksisuuntaiset pyörätiet. Ruukinmestarintien molemmin 
puolin tulee jalkakäytävät ja pyörätiet.   
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Kiviruukinaukion läpi kulkee jalankulun ja pyöräilyn yhteys Ruukintieltä Länsiväylän 
alikulun (Tschetschulininportti) kautta Kivenlahden metroasemalle.  

Sisäinen liikenne ja pysäköinti 

Kaava-alueiden kortteleiden väliin tulee pysäköinti- ja huoltoliikennettä palveleva yh-
teinen ajoyhteys, jolle on sallittu ajo sekä Ruukintieltä että Kiviruukinkadulta. Koska 
korttelialuetta ympäröivät kadut ovat alueellisia kokoojakatuja, sallitaan kaava-alueen 
tonteille vain yksi yhteinen tonttiliittymä sekä Ruukintieltä, että Kiviruukinkadulta. Ta-
voitteena on, että näiden liittymien kautta saataisiin tarkoituksenmukaisesti sovitettua 
henkilöliikenteen ja huoltoliikenteen yhteiset järjestelyt kampuksen sisäänkäyntipi-
halle. Ruukinmestarintieltä on nykyinen ajoyhteys tontille, jotka sallitaan jatkossakin.  

Yksi esimerkinomainen ratkaisu on tutkittu korttelisuunnitelmassa. Vaihtoehto voisi 
jatkosuunnittelussa olla se, että idän puoleinen liittymä Ruukintieltä järjestettäisiin TT-
1-korttelialueen kautta, jolloin se voitaisiin ehkä sovittaa paremmin maanpinnan kor-
keusasemiin ja C-1-korttelialueen tulvareitin järjestelyihin.  

On myös tavoitteellista, että korttelin voisi läpäistä satunnainen huolto- tai saattolii-
kenne, esim. huoltoajoneuvo, liikuntaesteisten taksi tai tilausbussi. Korttelin pihan jat-
kosuunnittelussa tulisi siksi tarkastella ratkaisu, joka mahdollistaa tällaisen läpiajon 
mutta ei kannusta henkilöautoliikenteen läpiajoon Ruukintieltä Kiviruukinkadulle.  

Korttelialueiden pysäköinti sijoittuu, maantasoon, pysäköintitaloon ja kannenalaisiin 
tiloihin. Pysäköintitalon suunnitelmissa on varauduttu Kivenlahden metroaseman lii-
tyntäpysäköintiin (200 autopaikkaa).  

Ruukinmestarintielle on suunniteltu 18 yleisen pysäköinnin autopaikkaa.   

Julkinen liikenne/Joukkoliikenne 

Kaavamuutosalueen keskeltä on noin 350 metriä tulevalle Kivenlahden metroase-
malle. Ruukintiellä varaudutaan bussiliikenteeseen. Lähimmät bussipysäkit on suun-
niteltu Kiviruukinaukion eteläpuolelle noin 200 metrin etäisyydelle kaavamuutosalu-
eelta.  

Kiviruukinaukiolla varaudutaan raitiotiehen ja raitiovaunupysäkkeihin. Raitiotie on osa 
laajempaa raitioverkoston kokonaisuutta. Tämä yhteys yhdistää Espoonlahden kes-
kuksen Kauklahteen.   

4.3.4. Palvelut ja elinkeinot 

Osaamiskeskittymän kehittyminen on Kiviruukin elinkeinojen uudistumiselle ja työ-
paikkaomavaraisuudelle merkittävä veturi, jolla on mittavaa vaikutusta myös Kiviruu-
kin ja Kivenlahden metrokeskuksen alueen elinkeinokehitykselle.  

Kiviruukin osayleiskaavaehdotuksen yhteydessä laaditussa Metrokäytävän elinkei-
noselvityksessä (Kaupunkisuunnittelukeskus 2020) on tunnistettu erityinen tarve kas-
vattaa metron länsipäätteen ja läntisen Espoon työpaikkaomavaraisuutta. 
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Suunnittelualueelle sijoittuvalla osaamiskeskittymällä on merkittävä rooli tavoitteen 
saavuttamisessa. 

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan osaamiskeskittymän sijoittuminen Kivi-
ruukkiin. Palveluiden ja elinkeinojen vaikutuksia on arvioitu mm. Metrokäytävän elin-
keinoselvityksen, Cleantech Garden -konseptin bio- ja kiertotalouden keskittymän 
palvelumuotoilun ja korttelisuunnitelman avulla.  

Kaavamuutos mahdollistaa monipuolisen työpaikkarakentamisen, joka vaihtelee ti-
heydeltään: toimistotyöpaikan tilavaade poikkeaa merkittävästi esimerkiksi tutkimus-
laboratorion työpaikan tilavaateesta, mutta molemmat olisivat osaamiskeskittymässä 
tavoitteellisia.  

Asemakaavan muutoksen mahdollistamien uusien suunnittelualueelle sijoittuvien työ-
paikkojen määräksi voidaan kokonaisuudessaan arvioida 1 100 – 2 500 työpaikkaa 
sekä 2 000+ opiskelupaikkaa. 

Työpaikkamäärä riippuu mm. tutkimustilan, opistotilan, palveluiden ja toimistotilan to-
teutuneesta luonteesta.  

Omnian 18000 k-m²:n arvioidaan muodostavan 250 työpaikkaa. VTT Bioruukki tulee 
työllistämään arviolta 80–100 henkilöä, riippumatta asemakaavan muutoksesta. Työ-
paikkatiheydellä 1 tp / 40 k-m² toimistoille, tutkimustiloille ja palveluille jäävä 34 000 k-
m² tuottaisivat 850 tp. Työpaikkatiheydellä 1 tp / 15 k-m² tuotos olisi 2 250 tp. Kaava 
mahdollistaa erilaiset työpaikat, jotta osaamiskeskittymälle olisi erilaisia kehityspol-
kuja. Kaava mahdollistaa myös toteuman oppilaitoskeskeisempänä, mikäli kampus 
kehittyy siihen suuntaan, jolloin opiskelupaikkoja tulisi lisää. 

Ensimmäisessä toteutusvaiheessa vuosina 2022–2025 Cleantech Garden -hankkeen 
tavoitteena on rakentaa C-1-korttelialueelle ammatillisten, aikuislukion ja työväen-
opiston opintojen keskus, noin 18 000 k-m², 250 työntekijää ja 2 000 opiskelijaa sekä 
yksi toimistotalo, noin 6 000 k-m², 400 työntekijää. Samanaikaisesti VTT Bioruukin 
tavoitteena on rakentaa TT-1-korttelialueen itäpuolelle uusi tutkimuslaitoksen siipi.  

Toisessa toteutusvaiheessa, vuoteen 2030 mennessä Cleantech Garden -hankkeen 
tavoitteena on rakentaa loput toimitilaluonteisen rakennusoikeuden enimmäismää-
rästä kysynnän mukaisesti toimisto- tai tutkimustyöpaikkoina sekä kulttuurin, palvelui-
den ja kaupan työpaikkoina. Toimisto- tai tutkimusrakennuksia toteutuisi tavoitteelli-
sesti yksi vuodessa.  

Asemakaavan muutos mahdollistaa toimitilarakentamisen lisäksi kulttuuri-, palvelu- ja 
liiketilaa kampuksen yhteyteen yhteensä 15 600 k-m². Tästä 1 000 k-m²:n osa määrä-
tään toteutettavaksi Kiviruukinaukion puoleiselle rakennusalan sivulle kivijalkaliiketi-
laksi. Palvelu- ja liiketilojen määrääminen Kiviruukinaukion varrelle vahvistaa tulevan 
kaupunkitilan elävyyttä ja avaa kampusta kaupunkilaisille. 
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4.3.5. Ilmastonmuutokseen varautuminen ja energiatalous 

Bio- ja kiertotalouden Cleantech Garden-hankkeen tavoitteiden mukainen osaamis-
keskittymä mahdollistaisi ilmastonmuutoksen hillinnän ja energiatalouden tutkimusta 
ja siten vaikuttaisi yhteiskunnallisella tasolla ilmastonmuutoksen hillinnän ja energia-
talouden tavoitteisiin.  

Energiatalouden lähtökohdat: 

Energiataloutta on tarkasteltu kaavan valmistelun yhteydessä Kiviruukin energiaselvi-
tyksen (Kaupunkisuunnittelukeskus 2020) lähtökohdista.  

Alueen rakennukset voidaan liittää kaukolämpöön. Kaukolämmön on tarkoitus olla 
hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä, joten kaukolämmön voidaan katsoa edistävän 
uusiutuvien energialähteiden hyödyntämistä. Kaukolämpöverkostoa voidaan käyttää 
myös mahdollisen alueella syntyvän hukkalämmön hyödyntämiseen siirtämällä huk-
kalämpöä verkostoon.  

Toinen päälämmitysmuoto ainakin osalle alueen rakennuksista voisi olla maalämpö. 
Alueen savikerros tosin vaikeuttaa maalämpökaivojen toteutusta. Maalämpö on kas-
vihuonekaasupäästöjen kannalta hyvä ratkaisu, ja hyödyntää uusiutuvaa energiaa. 
Maalämpöjärjestelmällä on mahdollista kattaa myös kesäaikaista jäähdytystarvetta 
maakylmän avulla. Maalämpö- ja maakylmä voidaan toteuttaa joko kiinteistökohtai-
sena tai alueellisena. 

Aktiivista ja passiivista aurinkoenergiaa voidaan käyttää tukemaan pääenergiamuo-
toja. Aktiivinen aurinkoenergia tarkoittaa sähkön tai lämmön tuotantoa laitteistojen 
avulla. Alueen rakennusten laajat kattopinnat sopivat tähän hyvin.  Passiivinen eli il-
man koneita tapahtuva auringon lämpöenergian hyödyntäminen rakennusten lämmi-
tyksessä huomioidaan yhtenä kaavoituksessa yhteensovitettavana tekijänä. Massoit-
telussa ja aukotuksessa etelään ja länteen suuntautuminen vähentää lämmitysener-
gian tarvetta. Tällöin on kuitenkin huomioitava ylilämmöltä suojautuminen kesällä. 
Passiivisia auringolta suojautumisen keinoja ovat esimerkiksi rakennuksen massoit-
telu ja sijoittelu, suojaavat rakennusosat, kasvillisuus sekä erikoislasit ikkunoissa.  

Rakennusten lämmön ja viilennyksen tarve voidaan kattaa myös erilaisia tekniikoita 
yhdistävällä hybridijärjestelmällä. Tällöin voidaan yhdistää esimerkiksi kaukolämpöä, 
maalämpöä ja maakylmää, muita lämpöpumppuja sekä aurinkolämpöä hyödyntäviä 
ratkaisuja. Tämä mahdollistaa tapauskohtaisen ja tilannekohtaisen optimoinnin. 

Asemakaavan muutoksen energiaratkaisut: 

Asemakaavaan liittyvässä korttelisuunnittelussa on tutkittu massoittelu, joka mahdol-
listaisi hyvin aurinkoenergian hyödyntämisen. Asemakaavan rakentamistapaa koske-
vissa määräyksissä on mahdollistettu aurinkoenergian luontevat tuotantomahdollisuu-
det sekä ylilämmöltä suojautuminen rakentein. Asemakaavan yleismääräyksissä on 
ohjattu jatkosuunnittelua energiatalouden teemoissa.  
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Asemakaavan muutos mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden ja ylijäämäenergian 
hyödyntämistä sekä uusiutuvan energian tuotannon mahdollisuuksia. Massoittelussa 
on huomioitu passiivisen ja aktiivisen aurinkoenergian hyödyntäminen sekä yliläm-
möltä suojautuminen passiivisin keinoin. Toiminnot sijoittuvat tiiviisti ja energiatalou-
dellisesti siten, että korttelin 42004 lounaispuolesta on toteutettavissa yhtenäinen ja 
energiatehokas kytkeytyneen kampuksen kokonaisuus. Osaamiskeskittymän keskei-
sin osuus rakentuu valopihan ympärille siten, että muodostuu yhtenä rakennuksena 
toimiva massa. Tämä asemakaavan muutoksen mahdollistama ratkaisu on hyvä läh-
tökohta energiatehokkaalle suunnittelulle ja ylijäämäenergian hyödyntämiselle. Kort-
telin rakennusten laajat kattopinnat olisivat oivallisia aurinkosähkön ja -lämmön tuo-
tantopintoja. Kortteliin 42004 ja sen ympäristöön on mahdollista suunnitella alueellisia 
tai korttelikohtaisia jäähdytys- ja viilennysratkaisuja. Korttelisuunnitelman yhteydessä 
on pohdittu mahdollisena ratkaisuna muun muassa aurinkopaneelein verhottua Län-
siväylän puoleista julkisivua, mikä suojaisi eteläjulkisivua lämmöltä. Tämäntyyppisten 
ratkaisujen luontevaa rakentamista on edesautettu rakentamistapaa koskevissa mää-
räyksissä. 

Ilmastonmuutokseen varautuminen: 

Kaavassa varaudutaan ilmastonmuutokseen turvaamalla suunnittelussa keskeiset 
tulvareitit. Hulevesitulvia ehkäistään viivyttämällä kaavamuutosalueella hulevesiä ja 
istuttamalla hulevesiä imevää kasvillisuutta. Luonnon monimuotoisuutta tuetaan to-
teuttamalla osa korttelialueen kattopinnasta viherkattorakenteena. Lisäksi rakenta-
mistapaa ohjaavissa määräyksissä on mahdollistettu viherseinien toteuttaminen luon-
tevalla tavalla. 

4.3.6. Yhdyskuntatekninen huolto 

Kaava-alue liitetään olevaan yhdyskuntatekniseen verkostoon. Alueen teknisen huol-
lon verkostoa joudutaan uusimaan ja rakentamaan.  

Erityisen huomionarvoista on tulvareittien varmistaminen kaava-alueella siten, että 
tulvatilanteissa laajan valuma-alueen (n. 80 ha) vesi ei pääse Tschetschulininportin 
alikulkuun. Tähän liittyen Kiviruukinaukion lähiympäristösuunnitelmassa ja kunnallis-
teknisessä yleissuunnitelmassa on tutkittu Kiviruukinaukion eteläosiin vedenjakaja, 
jolta vedet valuvat pohjoiseen Ruukintielle. Ruukintieltä on kaavamuutokseen mer-
kitty tulvareitti korttelin 42004 läpi Kiviruukinkadulle. Tämän merkittävän tulvareitin 
jatkuva toimivuus on varmistettava C-1-korttelialueen jatkosuunnittelussa. Tulvareitti 
voidaan toteuttaa joko ylimitoitettuna putkena tai maanpäällisenä uomana riippuen 
korttelin maanpinnan suunniteltavista korkeusasemista. 

Kiviruukinkadun linjaus edellyttää Ruukinmäen puistomuuntamon siirtoa, josta on laa-
dittu alustavat vaihtoehtotarkastelut.  

Yhdyskuntateknisen huollon ratkaisut yleisillä alueilla on tutkittu kunnallisteknisessä 
yleissuunnitelmassa (AFRY Oy, luonnos 28.4.2021). 
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Energiahuollosta on lisäksi annettu erillinen yleismääräys, jonka myötä jatkosuunnit-
telussa tulee tarkastella korttelin ja rakennuksen tasolla energiahuollon erityisratkai-
sujen mahdollisuudet. Tavoitteena tällä on, että jo ensimmäisessä rakennusvai-
heessa tunnistetaan korttelin energiaratkaisujen mahdollisuudet ja mahdolliset tule-
vaisuuden yhteisjärjestelyt energiahuollon osalta. Määräys ei velvoita toteuttamaan 
tällaisia ratkaisuja, vaan tarkastelemaan vaiheittain rakentuvan korttelin ja kehittyvän 
osaamiskeskittymän kokonaisuutta energiahuollon osalta. Energiahuoltoon liittyy ase-
makaavamääräyksen lisäksi mm. osayleiskaavatason määräys, joiden yhteisvaiku-
tuksena tavoitteita tulisi rakennuslupavaiheessa pohtia.  

4.3.7. Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Maaperä on korttelin 42004 luoteispuolella TT-1 -korttelialueella rakennettavuudel-
taan hyvää. Kiviruukinaukiolla ja korttelin 42004 kaakkoisosissa maaperä on haas-
teellisempaa ja edellyttää stabilointia. 

• Kaava-alueen eteläosa sijoittuu savipehmeikölle. Pehmeikölle sijoittuvien ra-
kennusten runko perustettaisiin paaluille ja lattia rakennettaisiin kantavana.  

• Kiviruukinaukion alue on pohjanvahvistettava stabiloimalla. Kiviruukinaukiolle 
sijoittuvat putket perustetaan paalulaatalle ja kaivannot tehdään tuettuna. 

• Kiviruukinkadulla joudutaan louhimaan. 

Kuva: tarkastelu maaperän rakennettavuudesta (AFRY 2021). 

Korttelissa 42004 sijaitsee pilaantuneiden maiden valvontakohteita. Näiden osalta on 
määrätty, että maaperä tulee tutkia ja tarvittaessa kunnostaa ennen rakentamista tai 
kaivamista.  
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Osa suunnittelualueesta sijaitsee mahdollisella sulfidisavimaalla, josta on määrätty, 
että maamassat tulee käsitellä niin, ettei happamia vesiä kulkeudu vesistöihin.  

Osa suunnittelualueesta sijaitsee lähellä pohjaveden pintaa, josta on määrätty, että 
ennen rakentamista pohjaveden pinnan alle tulee laatia pohjaveden hallintaselvitys. 

4.4. Kaavan mukainen luonnonympäristö 

Kaavamuutosalue muuttuu kaupunkimaisemmaksi ja rakennetuksi. Kiviruukinaukiolle 
on lähiympäristösuunnittelussa tutkittu vehreä ja laadukas yleisilme. Kortteli 42004 on 
luonteeltaan keskustamainen: rakennettua vehreää ympäristöä olisi jatkossa kam-
puksen sisäpihalla Marie Tschetschulinin aukiolla, sisäpihoilla sekä viherkattojen ja -
seinien muodossa. Korttelin 42004 läpi kulkeva metsäkaistale heikentyy ekologisena 
yhteytenä ja korvautuu pääosin istutetulla kasvillisuudella. Alueelle on merkitty istutet-
tavaksi puita ja pensaita. Jo nykytilassa rakennettuna alueena ja maanläjitysalueena 
toimivalla kaava-alueella ei säily luonnonympäristöä eikä siellä esiinny luontoselvityk-
sen perusteella säilytettäviä luontoarvoja, 

4.5. Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Kaavamuutosalueella ei ole suojelukohteita. 

4.6. Ympäristön häiriötekijät  

Kemikaalitoiminta: 

Korttelin 42004 TT-1 -korttelialueella sijaitseva VTT Bioruukki harjoittaa laajamittaista 
vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia. Bioruukki on Turvallisuus- 
ja kemikaalivirasto TUKES:in valvontakohde, jolla on 200 metrin konsultointivyöhyke, 
joka kattaa kaavamuutosalueen.  

Kemikaalitoiminnan ja kaavamuutoksen maankäytön yhteensovittamisesta on neuvo-
teltu VTT Bioruukin sekä TT-1-korttelialueen maanomistajan, Espoon ympäristökes-
kuksen, TUKESin, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja ELY-keskuksen kanssa.  

Kaavamuutoksen mukainen C-1-korttelialueen maankäyttö ja laajemmassa mittakaa-
vassa Kiviruukin osayleiskaavatasoinen kehittyminen urbaaniksi n. 9 000 asukkaan ja 
3 000 työpaikan asuinpainotteiseksi alueeksi lisäävät alueen käyttäjämäärää merkit-
tävästi. Kaavamuutos mahdollistaa arviolta 1 100 – 2 500 työpaikan ja 2 000 opiske-
lupaikan sijoittumisen C-1-korttelialueelle, jonka lisäksi Kiviruukinaukion kautta tulee 
kulkemaan jatkuva ihmisvirta. Kaavamuutosta laadittaessa on arvioitu, että maan-
käyttö on kuitenkin kokonaisuutena sovitettavissa yhteen kemikaalitoiminnan kanssa 
siten, että asemakaavan muutoksella muodostuu terveellistä ja turvallista ympäristöä. 

VTT Bioruukin osalta ympäristölupa edellyttää logistiikkapihan aitaamista korttelin 
länsi- ja luoteispuolilla, jolle kemikaalitoiminnan onnettomuusriskit sijoittuvat. Korttelin 
kokonaisrakenne on suunniteltu siten, että TT-1-korttelialueen Bioruukin rakennukset 
muodostavat suojaavan yhtenäisen massan tätä luoteispihaa vasten. Sisäänkäynnit 
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ja ihmisten kulkualueet sijoittuvat korttelin keskiosiin ja Kiviruukinaukion puolelle, jol-
loin ne ovat vaikutuksilta suojassa.  

Mitoittavana riskiskenaariona on tunnistettu ammoniakkisäiliön mahdollinen rikkoutu-
minen kuljetuksessa VTT Bioruukin luoteispuolella. Riskiarvion perusteella Bioruukin 
toimintaohjeeseen on tehty tarkistuksia, mm. ammoniakkikuljetuksen kokorajoitus, 
jonka perusteella on laadittu tarkistettu riskiarvio (2017) ja Kiviruukin osayleiskaava-
ehdotuksessa osoitettu yleiskaavallinen 100 m:n suojavyöhyke. 

Kortteliin 42004 ei osoiteta asumista. Suunniteltu opetustoiminta kohdentuu aikuis-
opetukseen ja voidaan arvioida, että korttelin käyttäjät eivät pääsääntöisesti ole on-
nettomuusriskin näkökulmasta herkkää ihmisryhmää. Herkkiä ihmisryhmiä olisivat 
tässä mielessä esimerkiksi hitaasti evakuoitavissa olevat pienet lapset, liikuntaestei-
set sekä seniorit, joita palvelevien toimintojen sijoittaminen kortteliin olisi riskialtista.  

Asemakaavan muutoksessa kemikaalitoiminta on huomioitu kahdella määräystasolla: 
koko kaava-aluetta koskevana yleismääräysten 9 §:nä sekä yleiskaavan suoja-
vyöhykkeen tarkentavana sv-1-suojavyöhykkeenä, joka ulottuu noin 20 metriä C-1-
korttelialueelle. Suojavyöhykealueelle ei saa sijoittaa onnettomuusriskeille herkkiä ti-
loja tai alueita. Suojavyöhykealueelle voi toisaalta käytyjen neuvottelujen perusteella 
alustavasti sijoittua esimerkiksi pysäköintitilaa, toimistorakennuksia, ihmismäärältään 
tavanomaisia opetustiloja ja muita nopeasti evakuoitavissa olevia tiloja. Ratkaisevaa 
on kokonaisuuden turvallisuus ja se, ettei kemikaaliriskin lähelle osoiteta suurten ih-
misjoukkojen alueita. Tämä on kaavamuutoksen yksi pääperiaate: ihmismäärältään 
aktiivisimmat ja julkisimmat alueet sijoittuvat Kiviruukinaukion puolelle, kun taas oles-
kelualueiden ja kohtaamispaikkojen tarpeita ratkaistaan pihojen lisäksi mm. kampuk-
sen sisäisellä valokatteisella oleskelutilalla. Kaavaratkaisu sovittaa yhteen maankäy-
tön ja kemikaalitoiminnan ja antaa jatkosuunnittelun ohjaukseen riittävät mahdollisuu-
det terveellisen ja turvallisen ympäristön varmistamiseksi.  

Melu: 

Asemakaavamuutoksessa alueelle ei osoiteta asumista, mutta oppilaitoksen ja yritys-
ten sekä ulko-oleskelualueiden osalta aluetta on tarkasteltu melun kannalta.  

Liikennemelun vaikutuksia asemakaavamuutosalueelle on tutkittu meluselvityksissä 
(WSP 2021, AFRY 2021). Melulaskentatulosten perusteella julkisivuihin kohdistuu 
enimmillään 73 dB:n päivämelutaso Länsiväylän puoleisella julkisivulla kaavamuutos-
alueen eteläosassa. Alustavassa viitesuunnitelmassa tälle alueelle on suunniteltu toi-
mistotiloja. Toimistotiloille ei ole tarpeen asettaa julkisivun ääneneristysmääräystä. 
Opetustilojen osalta julkisivun ääneneristysmääräykset ovat tarpeen, jos opetustiloja 
sijaitsee Länsiväylän puoleisilla julkisivuilla. Meluselvityksen mukaan julkisivun ääni-
tasovaatimukset ovat tällöin korkeita, enimmillään 38 dB. Asemakaavan muutok-
sessa on tutkittu valokatteista korttelin sisäpihaa, jonka alla voisi sijaita kohtaamis- ja 
työpajatiloja. Yksi melutorjunnan mahdollisuus on ensimmäisessä rakennusvai-
heessa toteuttaa melua torjuva seinäke tällaisen sisäpihan Länsiväylän puoleiselle 
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reunalle, jolloin se osaltaan helpottaisi opetustilojen meluntorjuntaa ennen toimistojen 
rakentumista Länsiväylän puolelle. 

Länsiväylän melulla on vaikutusta Kiviruukinaukion käytettävyyteen kaavan tavoittei-
den mukaisesti alueen urbaanina sydämenä. Melua voidaan torjua meluntorjuntara-
kenteilla Länsiväylän varrella sekä rakennusten avulla Kiviruukinaukion itäpuoleisen 
korttelin tulevaisuuden asemakaavoituksessa ja jatkosuunnittelussa. Itäpuoleisen 
korttelin jatkosuunnittelulle ei ole arvioitu aikataulua. Jatkosuunnittelu alkanee, kun 
nykyinen Bilteman kauppa saavuttaa käyttöikänsä. Tätä ennen on käytännössä mah-
dotonta saavuttaa riittävää melutorjuntaa, jotta aukiolle voitaisiin toteuttaa oleskelu-
alueita. Itäpuoleisen korttelin rakentuessa riittää Kiviruukinaukion kohdalla melua tor-
juvien rakenteiden toteuttaminen, jotta ulko-oleskelulle soveltuva melutaso voidaan 
saavuttaa. Tämän vuoksi kaavamuutoksessa on määrätty aukion oleskelualueiden 
toteutuksen melun ohjearvojen edellytyksistä. Selvitysten perusteella on myös arvi-
oitu, että Kiviruukinaukion kohdalla Ruukintielle tulisi asettaa nopeusrajoitukseksi 
40km/h, mikä vähentäisi liikennemelua. 

Meluselvitysten mukaan raitioliikenteen meluvaikutukset ovat vähäisiä eivätkä ai-
heuta tarvetta melua koskeville kaavamääräyksille. Mahdollisesti esiintyvän kaarre-
kirskunnan aiheuttamia hetkellisiä melutasoja ei selvityksessä ole tarkasteltu.  

Ilmanlaatu: 

Asemakaavassa alueelle ei osoiteta asumista, mutta oppilaitoksen osalta on tarkas-
teltu HSY:n asumisen ilmanlaatuvyöhykkeiden minimi- ja suositusetäisyyksiä. Länsi-
väylän ennustettu liikennemäärä vuodelle 2050 on 53 500 ajoneuvoa. Asumisen mini-
mietäisyys ajoradan reunasta on siten 38 metriä. Asemakaavassa etäisyys rakennus-
alasta Länsiväylän ajoradan reunaan on 42,5 metriä, joten minimietäisyys täyttyy, 
vaikka Länsiväylää tulevaisuudessa levennettäisiinkin yhdellä ajokaistalla (ajokaista 
3,75 m).  

Ruukintien liikenne-ennuste vuodelle 2050 on 7500 ajoneuvoa arkivuorokautena ja 
rakennusalan etäisyys ajoradan reunaan on noin 25 metriä, joten ohjeiden mukainen 
ilmanlaadun suositusetäisyys (15 m) täyttyy. Kiviruukinkadun ennustetut liikennemää-
rät vuodelle 2050 ovat 6 500 ajoneuvoa arkivuorokautena ja ajoradan reunan etäi-
syys rakennusalasta on 4 metriä, joten minimietäisyys täyttyy.  

4.7. Nimistö 

Nykyisestä Kiviruukista otettiin aikoinaan savea lähellä toimineen Stensvikin tiiliteh-
taan tarpeisiin. Siitä maankäytön vaiheesta kertova osa-alueennimi Kiviruukki – Sten-
bruket otettiin käyttöön opastuksessa ja kartoissa 2001. Tiilitehtaan eli tiiliruukin aihe-
piirin kaavanimistö sai alkunsa jo vuoden 1968 nimistösuunnitelmasta, joka sisälsi 
muun muassa kadunnimet Ruukintie ja Ruukinmestarintie. 

Tälle kaava-alueelle annetun nimen Ruukinhuhta – Brukssveden loppuosa huhta 
merkitsee kaskea ja kuvastaa paikan luonnetta ja historiaa. Vielä vuoden 1889 
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Stensvikin kartanon tiluskartassa on tällä kohtaa merkintä "svedjemark" eli kaskimaa. 
Ruukinhuhta tulee myös kortteliin Ruukintien suunnasta tulevan jalankulku- ja tontil-
leajoyhteyden nimeksi. 

Osa-alueen mukaan on annettu kadunnimi Kiviruukinkatu ja aukionnimi Kiviruukinau-
kio. Kivenlahden puoleisella osuudella Kiviruukinkatu on jo asemakaavassa. Kiviruu-
kin osayleiskaavan nimistösuunnitelmassa annettu nimi Kiviruukinaukio kattaa laajan 
aukiomaisen jalankulkualueen kokonaan niin, että 2014 kaavaan merkityt nimet Kivi-
ruukinpuisto ja Kiviruukinpolku jäävät pois. 

Samoin asemakaavassa ollut polunnimi Ruukinmäki poistuu, kun reitti jää osin Kivi-
ruukinkadun linjalle ja muita osin erilleen Ruukinmäen viheralueesta. Länsiväylän var-
ren osuus saa nimen Kiviruukinpiennar. Vähän pohjoisempana Kiviruukinkadulta kort-
telin sisään johtava jalankulku- ja ajoyhteys nimetään Kiviruukinkujaksi. 

Stensvikin tiiliruukin perusti 1861 helsinkiläinen kauppias, laivanvarustaja ja tehtailija 
Feodor Tschetschulin. Hänen mukaansa on jo nimetty Kiviruukinaukiolle johtava ali-
kulku, Tschetschulininportti. Käytännön syistä tätä sukunimeä on mahdollista käyttää 
vain sellaisissa kaavanimissä, jotka eivät tule osoitekäyttöön. 

Myös perheen tyttäret osoittivat lahjakkuutta ja luovuutta ja uursivat toimissaan uusia 
uria. Tytär Marie (1852–1917) oli Suomen ensimmäinen naisylioppilas, Agnes 
Tschetschulin (1859–1942) puolestaan viulisti, säveltäjä ja musiikkipedagogi. He mo-
lemmat sopivat erinomaisesti muistettaviksi Ruukinhuhtaan rakennettavalla kampus-
alueella. Muistonimet Marie Tschetschulinin aukio ja Agneksenkuja tarkoittavat kort-
telin keskelle sijoittuvaa aukiomaista jalankulkualueen osaa ja sen Kiviruukinaukioon 
yhdistävää jalankulkutietä. 

5. Asemakaavaratkaisun vaikutukset  

Asemakaavan muutoksen keskeinen tavoite on bio- ja kiertotalouden osaamiskeskit-
tymän mahdollistaminen Kiviruukkiin. Kaavaratkaisu on laadittu siten, että se mahdol-
listaa osaamiskeskittymän syntymisen ja kehittymisen. Kaavamuutos parantaa Kivi-
ruukin työ- ja elinkeinokehityksen edellytyksiä, mahdollistaa läntisen metrokäytävän 
työpaikkaomavaraisuuden paranemista ja mahdollistaa valtakunnallisesti vaikuttavan 
bio- ja kiertotalouden tutkimustoiminnan kehittymisen alueella.  

Kaavamuutos on laadittu joustavasti siten, että se vastaa monenlaisiin osaamiskes-
kittymän kehittymisen skenaarioihin. Kaavamuutosalueelle voi sijoittua tiiviitä toimis-
totyöpaikkoja, väljempiä tutkimustyöpaikkoja, palveluita ja opetustiloja. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa Kiviruukin kaupunkitilallisesti laadukkaan kytkey-
tymisen Kivenlahden metrokeskukseen sinne johtavien alikulkujen kautta.  
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5.1. Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Kaavan toteutumisen myötä yhdyskuntarakenne eheytyy ja muuttuu laadukkaammin 
rakennetuksi. Uusi yhdyskuntarakenne tukee kävellen ja pyöräillen sekä joukkoliiken-
teellä liikkumista entistä paremmin ja muodostaa viihtyisämpää ympäristöä. 

Kiviruukinaukiosta voidaan kehittää tuleva Kiviruukin urbaani sydän ja laadukas käve-
lyn ja pyöräilyn yhteys Kivenlahden metroasemalle. Kiviruukinaukion laidalle merkitty 
kivijalkaliiketilan vaatimus aktivoi ympäristöä toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti. 
Kampusrakennukset ja Agneksenkujan yhteys tulevat rajaamaan aukiota. Aukio voi-
daan viitesuunnittelun perusteella toteuttaa vehreänä ja laadukkaana. 

Kiviruukinkadun linjaus korttelin 42004 länsipuolelta muodostaa yhtenäisen korttelin, 
jossa osaamiskeskittymä voi kytkeytyä kampusmaisesti ja jossa keskittymän kasvulle 
on hyvin tilaa.  

Korttelin 42004 keskustatoimintojen korttelialueen kaavaratkaisu on tehokas ja kau-
punkimainen. Korttelialueen tehokkuus on yli 2,5, jolloin se mahdollistaa keskeisellä 
sijainnilla metroaseman vieressä merkittävissä määrin rakentamista. Keskustatoimin-
tojen alueen käyttötarkoitus jakautuu opetustilolle, työpaikoille, palveluille ja muille 
keskustatoimintojen käytöille asuminen pois lukien. Kaavamuutos toteutuessaan elä-
vöittää ja aktivoi merkittävästi Kiviruukin eteläosaa.  

Kaupunkikuvallinen toteutuksen laatu on varmistettu yleismääräyksissä. Lisäksi joi-
tain keskeisiä kaupunkikuvallisia- ja korttelirakenteen periaatteita on määrätty asema-
kaavan muutoksessa, kuten esimerkiksi korttelin jakautuminen kahteen osaan Ag-
neksenkujan kulkuyhteyden myötä, osaamiskeskittymän kohtaamispaikkana toimiva 
valokatteinen tila, rajautuminen Kiviruukinaukioon ym.  

5.2. Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

Kaavamuutosalue sijoittuu Kivenlahden tulevan metroaseman vierelle ja voidaan arvi-
oida sen tukeutuvan erinomaisesti joukkoliikenteeseen. Ruukintielle kehittynee lisäksi 
tulevaisuudessa linja-autoyhteyksiä, joiden pysäkki on alustavasti arvioitu Kiviruu-
kinaukion kohdalle.  

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Kiviruukinkadun toteuttaminen Länsiväylän 
alikulusta Ruukinmestarintielle. Ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn yhteydet 
Kiviruukin ja Kivenlahden välillä paranevat. 

Asemakaavamuutosalueen rakentaminen lisää liikennettä alueella. Laskennallinen 
liikennetuotos on noin 1 600 – 1 900 ajoneuvoa arkivuorokautena. 

Alueen teknisen huollon verkostoa joudutaan uusimaan ja rakentamaan.  
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5.3. Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

Kaavamuutosalue muuttuu kaupunkimaisemmaksi. Luonteeltaan jäsentymätön 
maanläjitysalue rakennetaan ja alueen ilme muuttuu huolitellummaksi uusien raken-
nusten, aukioiden ja piha-alueiden rakentamisen myötä. Maisematila sulkeutuu osin 
ja osin rajautuu uudelleen, muodostaen uutta avointa ja puoliavointa tilaa.  

Kiviruukinaukiolle on suunniteltu vehreä ja laadukas yleisilme. Kortteli 42004 on luon-
teeltaan keskustamainen; rakennettua vehreää ympäristöä on jatkossa kampuksen 
sisäpihalla Marie Tschetschulinin aukiolla, sisäpihoilla sekä viherkattojen ja -seinien 
muodossa. Korttelin 42004 läpi kulkeva metsäkaistale heikentyy ekologisena yhtey-
tenä ja korvautuu pääosin istutetulla kasvillisuudella. Alueelle on merkitty istutetta-
vaksi puita ja pensaita. Kaava ei kuitenkaan vaikuta paikallisesti merkittäviin ekologi-
siin yhteyksiin, jotka suuntautuvat Keskuspuistoon Sammalvuoren tai Saunalahden 
suunnasta. 

Kiviruukinkadun rakentamisen myötä joudutaan muokkaamaan maastoa ja louhi-
maan nykyisen koirapuiston kohdalla olevaa rinnettä sekä kaatamaan olevaa puus-
toa. Alueen luonne muuttuu rakennetuksi katutilaksi kallioleikkauksineen, mutta ka-
dun varrelle istutetaan myös korvaavaa kasvillisuutta.  

Vettä läpäisemättömien pintojen määrä lisääntyy rakentamisen myötä, mutta kaa-
vassa velvoitetaan viivyttämään syntyviä hulevesiä korttelialueella. Alueen läpi kulke-
vat tulvareitit huomioidaan suunnittelussa. 

5.4. Vaikutukset ihmisten elinoloihin (terveyteen, turvallisuuteen, esteettö-
myyteen, eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, 
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin) 

Kaavamuutoksen mahdollistaman osaamiskeskittymän kehittyminen Kiviruukkiin pa-
rantaisi merkittävästi kehittyvän Kiviruukin työpaikkaomavaraisuutta, palvelutasoa, 
elävyyttä ja siten sosiaalisia oloja. Kehittyvä kampus on tavoitellulta toiminnaltaan 
avoin ja kytkeytynyt osa ihmisten kaupunkia.  

Kaavaratkaisu mahdollistaa esteettömän ympäristön kehittymisen. Kiviruukinaukio on 
lähiympäristösuunnittelussa ratkaistu esteettömänä ja korttelin 42004 kehitettävän 
toiminnan laatu edellyttää esteettömyyttä.  

Korttelin 42004 TT-1 -korttelialueella harjoitettava vaarallisten kemikaalien laajamittai-
nen teollinen käsittely ja varastointi aiheuttaa kaavamuutosalueelle onnettomuusris-
kin. Onnettomuusriskiä on kaavamuutoksen valmistelussa tarkasteltu suhteessa kaa-
vamuutosaluetta käyttäviin ihmisryhmiin ja käyttäjien määrään. Kaavamääräyksissä 
kemikaalitoimintaan sopeuttaminen on ohjattu kaksiportaisesti: koko aluetta koske-
vana yleismääräyksenä sekä suojavyöhykettä koskevana rajoittavana määräyksenä. 
Kaava antaa riittävät edellytykset varmistua jatkosuunnittelussa mahdollistetun tule-
van maankäytön turvallisuudesta ja terveellisyydestä kemikaalitoiminnan puitteissa. 
Toisaalta kaavaratkaisu asettaa maankäytöllisen esteen kemikaalitoiminnan riskien 
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merkittävälle lisäämiselle nykyiseen verrattuna ja sitoo nykytilanteeseen verrattuna 
kemikaalitoiminnan kehitettävyyttä.  

Liikenteen aiheuttama melu- ja ilmanlaatuhaitta on huomioitu asemakaavan muutok-
sessa. Opetustilojen ja ulko-oleskelutilojen tulee täyttää valtioneuvoston melulle aset-
tamat ohjearvot. Kiviruukinaukio voidaan jatkossa kehittää meluolosuhteiltaan oleske-
lulle soveltuvaksi, mutta tämä edellyttää meluntorjuntaa Länsiväylän liikennealueella, 
Ruukintien nopeuden rajoittamista sopivaksi sekä itäpuoleisen kiinteistön kaavoitusta 
ja rakentamista melulta suojaavaksi. 

Kiviruukinkadun linjaus Ruukinmestarintielle edellyttää louhintaa sekä olevan Ruukin-
mäen koirapuiston siirtoa tai uudistamista nykyisellä sijainnillaan.  

5.5. Kaavataloudelliset vaikutukset ja energiahuolto 

Kaava-alue tukeutuu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja voidaan liittää 
kaukolämpöön.  

Kaava velvoittaa tarkastelemaan energiahuollon kokonaiskuvaa sekä energiaratkai-
sujen mahdollisuuksia vaiheittain kehittyvän korttelin 42004 jatkosuunnittelussa ja si-
ten kannustaa tunnistamaan etukäteen hyviä ratkaisuja.  

Kiviruukinkadun linjaus Ruukinmestarintielle edellyttää louhintaa sekä olevan Ruukin-
mäen koirapuiston ja puistomuuntamon siirtoa tai huoltoyhteyden louhintaa niille. 
Nämä ratkaisut ovat verraten kalliita. Kiviruukinaukion kunnallistekniikka uusitaan ja 
aukio stabiloidaan, mistä muodostuu kustannuksia.  

Tehokas ratkaisu keskeisellä sijainnilla edellyttää laitospysäköintiä, johon sijoittuisi 
mahdollisesti myös Länsimetron liityntäpysäköintiä. Kaava mahdollistaa pienen osuu-
den kokonaisuudesta maantasopysäköintinä. Pysäköintiratkaisu on verraten kallis.  

5.6. Muut merkittävät vaikutukset 

Kaavamuutos on osa Kiviruukin alueen kokonaisvaltaista kehittymistä osayleiskaavan 
mukaisesti kaupunkimaisemmaksi ja asuinpainotteisemmaksi alueeksi.  

Kokonaisvaltainen kehitys toteutuu kaavamuutoksessa mm. siinä, että Kiviruukin työ-
paikkarakenteen muutos teollisuusalueesta tutkimus- ja toimitilapainotteisemmaksi 
mahdollistuu osaamiskeskittymän kautta. Osayleiskaavaehdotuksessa on osoitettu 
työpaikkaluonteisena kehittyviä alueita Ruukinhuhdan pohjoispuolelle. Kaavamuutos 
mahdollistaa suppealla keskustamaisella alueella koko nykyistä Kiviruukin työpaikka-
toteumaa (n. 950 tp) suuremman työpaikkamäärän (n. 1100-2500tp), joskin työpaikat 
tulevat toteutumaan osaamiskeskittymän kasvun, luonteen ja vetovoiman mukaisesti. 
Kaavamuutoksessa määrätty kaupunkimainen toteutustapa on laadukasta, pienipiir-
teistä ja ihmisen mittakaavaan perustuvaa, kun taas nykyinen työpaikka-alue on to-
teutunut logistiikan ehdoilla.  
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Kaavamuutos ei ole ristiriidassa olevan yhdyskuntarakenteen kanssa, sillä teollisuus-
toiminnan ympäristöhäiriöille herkät maankäyttömuodot kuten asuminen on suljettu 
pois kaavaratkaisussa. Osaamiskeskittymä tukisi periaatteessa myös ympäröivää 
maankäyttöä kaavamuutoksen elinkeinovaikutusten näkökulmasta. Asemakaavan 
muutos tukee ja vahvistaa sekä nykyisen, että kehittyvän Kiviruukin ympäröivää 
maankäyttöä.  

6. Asemakaavan toteutus 

6.1. Rakentamisaikataulu 

Rakennussuunnittelu voi alkaa kaavan saatua lainvoiman.  

Rakentamisaikataulua on arvioitu Cleantech Garden -hankkeen, kaupunkitekniikan 
keskuksen ja VTT Bioruukin kanssa.  

Rakentamisen voi karkeasti vaiheistaa vuoteen 2025 mennessä toteutuviin osiin sekä 
tämän jälkeiseen kehittymiseen vuoteen 2040 mennessä. Vuoteen 2025 mennessä 
toteutuisi Omnian ja Cleantech Gardenin päärakennus, yksi toimistorakennus sekä 
VTT Bioruukin laajennus. Tämän jälkeen Cleantech Garden voisi kasvaa noin yhden 
toimistorakennuksen vuosivauhtia kysyntäperusteisesti.  

Riippuen jatkosuunnittelun aikatauluista Kiviruukinkatu voidaan toteuttaa vaiheittain 
joko väliaikaisena suorana yhteytenä Ruukintielle tai heti mäkeen louhittuna yhtey-
tenä Ruukinmestarintielle.  

6.2. Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 

Kaava-alueelle on laadittu korttelisuunnitelma (luonnos 28.4.2021 APRT Oy).  

Kiviruukinaukiolle on laadittu lähiympäristösuunnitelma (15.2.2021 Näkymä Oy). 

Kaava-alueelle ja laajemmin eteläisen Kiviruukin alueelle on laadittu kunnallistekni-
nen yleissuunnitelma (luonnos 28.4.2021 AFRY Oy).  

Nämä ohjeelliset suunnitelmat sekä Espoon kaupungin rakennusjärjestys ohjaavat 
kaavakartan lisäksi rakennuslupavaiheen suunnittelua. 

6.3. Toteutuksen seuranta 

Toteutusta valvoo Espoon kaupungin rakennusvalvonta. 

7. Suunnittelun vaiheet 

7.1. Suunnittelua koskevat päätökset 

Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätökset, jotka huomi-
oidaan asemakaavoituksen puitteissa soveltuvilta osin: 
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• Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto antoi 17.12.2018 § 162 

suunnittelutarvevarauksen osalle korttelia 42004 Espoon koulutuskuntayh-
tymä Omnialle osaamiskeskittymän suunnittelua varten.  

• 6.4.2020 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 
17.12.2018 § 162 päätettyä varausta oheisen liitekartan mukaisesti Espoon 
seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle 31.3.2021 saakka entisin ehdoin ja 
seuraavalla lisäyksellä: 

Varauksensaajan on huomioitava suunnittelussaan 300 liityntäpysäköintipai-
kan sijoittuminen varausalueelle. 

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kehottaa suunnit-
teluvarauksen haltijaa yhteistyössä kaupungin ja lähialueiden muiden keskeis-
ten toimijoiden ja sinne potentiaalisesti sijoittuvien kanssa laatimaan Kivenlah-
den metroasemaan kytkeytyvästä rakentamisesta ja sen lähialueista yhteisen 
suunnittelua ja vaiheittaista toteuttamista ohjaavan palvelu- ja kiinteistökehi-
tystarkastelun. 

• 5.10.2020 Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myön-
tää suunnitteluvarauksen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle ja 
NCC Property Development Oy:lle yhteiskehittämiseen ja jatkaa 06.04.2020 § 
38 päätettyä varausta oheisen liitekartan mukaisesti 31.5.2021 saakka entisin 
ehdoin ja seuraavalla lisäyksellä:  
 
Suunnittelualueen rakennusoikeudesta voidaan korkeintaan 20 % osoittaa 
asuntorakentamiseen. 

Varauksensaajan tulee tarkastella nyt määriteltyä aluetta laajempaa kokonai-
suutta ja nyt määriteltyä suurempaa rakennusoikeutta sen selvittämiseksi voi-
daanko kaupungin ja myös muiden toimijoiden tarvitsemia tiloja toteuttaa 
osana yhteistä hankekokonaisuutta siten, että eri tilojen synerginen yhteisto-
teutus ja/tai yhteiskäyttö ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti edullista. Tällai-
sia voivat olla esimerkiksi lukion, kulttuurin, liikunnan sekä VTT:n ja muiden 
Gleantech Garden yritysten ja yhteisöjen toimintoihin tai yhteiskäyttöön poten-
tiaalisesti tulevat tilat.  

Kokonaiskuvaus tämän suunnitteluvaruksen etenemisestä ja Kivenlahden 
metroaseman yhteyteen ja läheisyyteen tulevista muista suunniteltavista toi-
minnoista tulee valmistella kaupunginhallituksen käsiteltäväksi lähikuukau-
sina. 

Sopimukset 

Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimusta. 
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7.2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Kaavasta on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on ollut nähtä-
villä MRA 30§:n mukaisesti 29.6.2020 – 15.8.2020. 

7.3. Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 

Asemakaavan muutos on laadittu yhteistyössä 

– Osaamiskeskittymän suunnittelutarvevarauksen haltijan sekä alueen 
yksityisen maanomistajan, 

– Kaupunkitekniikan keskuksen ja 
– Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n kanssa 

Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmistelusta 
on vastannut 

– Jussi Partanen, kaavan valmistelija 
– Kaisa Lahti, liikennesuunnittelija 
– Anja Karhula ja Katariina Peltola, maisema-arkkitehdit 
– Mervi Hokkanen, aluearkkitehti 

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot 

Edellä mainittujen yhteistyön osapuolien kanssa on tarkasteltu useita vaihtoehtoja lä-
hiympäristösuunnittelussa, kunnallisteknisessä yleissuunnittelussa sekä korttelisuun-
nittelussa.  

Yksi keskeinen vaihtoehtotarkastelu oli Kiviruukinkadun linjaus. Vaihtoehtoina olivat 
kadun suora linjaus alikulusta Ruukintielle ja kääntäminen Ruukinmestarintielle. Vaih-
toehdoista valittiin kääntäminen Ruukinmestarintielle, sillä se mahdollistaa kytkeyty-
neen ja tulevaisuudessa joustavan maankäytön osaamiskeskittymän korttelissa. Vali-
tun vaihtoehdon keskeisenä etuna onkin, että se tarjoaa paremmat mahdollisuudet 
osaamiskeskittymän kasvulle. Haasteena on mäkisen katulinjauksen haastavat kor-
keusasemat, louhintakustannukset sekä se, että sille tulee osoittaa katualuetta vierei-
sestä yksityisestä tontista.  

Asemakaavaratkaisu on laadittu joustavaksi. Kaavakartan sitovat osa-alueen ja ra-
kennusalan merkinnät perustuvat mm. mitoituksellisiin etäisyyksiin korttelin rajasta, 
suojavyöhykkeeseen, välttämättömiin yhteyksiin sekä kaupunkikuvallisiin periaattei-
siin. Suuri osa merkinnöistä on sijainniltaan ohjeellisia, jolloin rakentaminen voi käy-
tännössä toteutua hyvin monella tavalla. Myös käyttötarkoitus on määrätty jousta-
vasti, mikä palvelee osaamiskeskittymän kehittymistä tarkentuvan kasvusuunnan mu-
kaisesti. Korttelisuunnitelmassa on esitetty yksi mahdollinen toteuma. 
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7.4. Käsittelyvaiheet ja vuorovaikutus  

 
Päivämäärä ja käsittelyvaihe 

15.6.2020 kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi OAS:in nähtäville 

29.6.2020 – 25.8.2020 OAS nähtävillä (MRA 30 §) 

28.4.2021 KSL kaavaehdotus  

Kaavaehdotus nähtävillä (MRA 27 §) 

KSL kaavaehdotus hyväksyttäväksi KH:lle 

KH kaavaehdotus hyväksyttäväksi KV:lle 

KV kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittely 
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