
TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUS 
 
Kiviruukin osayleiskaavan, alue 840400, tavoitteista järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus 
Mainingin koulun ruokalassa (Maininkitie 23) 26.2.2019 klo 17.00–19.30. Suunnittelijat tavattavissa 
klo 16.30 alkaen. 
Suunnittelualue (n. 75 ha) sijaitsee tulevan Kivenlahden metroaseman vaikutusalueella. Alue 
sisältää Kiviruukin pienteollisuus- ja varastoalueen ja rajautuu Länsiväylään, Kauklahdenväylään ja 
ympäröiviin pientaloalueisiin. Tavoitteena on alueen muuttaminen kaupunkimaiseksi, 
raideliikenteeseen tukeutuvaksi asuin- ja työpaikka-alueeksi lähipalveluineen. 
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