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LAUSUNTO ESPOON KIVIRUUKIN ALUEEN 

KULTTUURIHISTORIALLISISTA ARVOISTA 

Lausunnon tarkoitus 

Espoon kaupunki on pyytänyt lausuntoa Kiviruukin kulttuuriympäristöarvoista alueelle valmisteltavan 

osayleiskaavan tueksi. Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa maankäytön tehostaminen 

tulevan metroaseman vaikutusalueella. Metroasema rakentuu Kivenlahden keskustaan Länsiväylän 

eteläpuolelle, joka on tiiviisti rakennettua aluetta. Merkittävä maankäytön muutospotentiaali sijaitsee 

Kiviruukin teollisuusalueella Länsiväylän pohjoispuolella, metroaseman läheisyydessä. 

Tämän lausunnon laatimiseen ovat osallistuneet Ramboll Finland Oy:n arkkitehdit Niina Ahlfors ja 

Eveliina Könttä sekä insinööri Tiina Heikkilä. Alueen rakentumisen historiaa on tarkasteltu Espoo – 
oma lukunsa -teoksen sekä Maanmittauslaitoksen vanhojen karttojen pohjalta. Maastokäynti 

suoritettiin 27.3.2018. 

Alueen sijainti 

Alue sijaitsee Saunalahden kaupunginosassa, Länsiväylän ja Kauklahdenväylän kulmauksessa, 
Kummelivuorensillan ja Ruukinsillan väliin jäävällä alueella, Länsiväylän pohjoispuolella. 
Suunnittelualue on tiiviisti pientaloalueiden rajaama länsi-, pohjois- ja itäpuoleisilta alueilta. 

Selvitysalueen rajaus 



 

 

  

      

 

      

       

    

    

    

 

        

    

 

         

      

     

   

     

      

 

 

  

3. Alueen rakentumisen historia

Kiviruukin rakentuminen on alkanut 1960-luvulla, joka oli Espoolle voimakasta kasvun aikaa. Se 

edellytti nopeita maankäyttöratkaisuja, joista keskeisimmät olivat suuret aluerakentamissopimukset 

ja monikeskuksisen kaupunkirakenteen hyväksyminen. Samaan aikaan liikennemäärät olivat kasvussa 

ja oli paine kehittää väyläverkkoa ottamaan vastaan kasvavat liikennemäärät. Kiviruukin alueen 

eteläpuolelta kulkeva Jorvaksentie (myöh. Länsiväylä) herätti vastustusta, se koettiin liian suureksi 

väyläksi tulevien asuinalueiden väliin. Espoon päättäjät katsoivat kuitenkin tärkeiksi tiehankkeen 

työllisyysvaikutukset ja nopean etenemisen ja antoivat hankkeelle puoltavan lausunnon. (Espoo – oma 

lukunsa) 

Yleisesti koko Suomessa tapahtui 1960-luvulta lähtien elinkeinorakenteen muutos, jossa työpaikat 

siirtyivät maataloudesta teollisuuteen ja kaupunkien kasvaessa myös palvelualoille. Taustalla 

vaikuttivat idän kaupan kasvu ja Euroopan taloudellinen yhdentyminen (FIN-EFTA 1961). 

Hyvän logistisen sijainnin voidaan katsoa luoneen edellytyksiä Kiviruukin alueen kehittymiseen 

teollisuusalueena. Vanhin rakennuskerros on 1960-luvun lopulta, jolloin teollisuusrakennukset ovat 

alkaneet nousta Ruukintien varteen. Alueen rakentuminen kytkeytyy vahvasti 

Jorvaksentien/Länsiväylän rakentumiseen. Otollinen sijainti itä-länsisuuntaisen valtaväylän ja 

pohjoiseen suuntautuvan Kauklahden liittymän tuntumassa on luonut hyvät edellytykset teolliselle 

toiminnalle. Logistisestikin rekkaliikenne alkoi korvata enenevissä määrin rautatie- ja vesiyhteyksiä 

teollisuuden alalla. 

Alueen rakentuminen: 

Vuoden 1961 peruskartalla alue on 

metsää ja peltoaluetta. Alueella 

sijaitsee muutamia hajarakennuksia, 

jotka rakennuksen koon perusteella 

ovat pieniä asuinrakennuksia tai 

talousrakennuksia. 



 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

Vuoden 1975 peruskartalla 

merkittävin muutos on 

Länsiväylä/Jorvanksentie ja siihen 

liittyvä eritasoliittymä. Ruukintie ja 

muu katuverkko on rakennettu ja 

alueella on jo ensimmäiset 

teollisuusrakennukset. 

Vuoden 1981 peruskartalla 

teollisuusrakennusten määrä on 

lisääntynyt ja alue on täydentynyt 

myös Ruukintien alkupäässä. 
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Vuoden 1991 peruskartalla näkyy, 

että alue on rakentunut lähes 

nykyisiin ulottuvuuksiinsa. 

Kivenlahden teollisuusalueen asemakaavoitus aloitettiin 1960-1970-lukujen vaihteessa. Ensimmäisen 

asemakaavan alueen pohjoisosaan laati Espoon kauppalan asemakaavaosaston asemakaava-

arkkitehti Nils-Erik Fager ja se vahvistettiin 14.12.1971. Jo seuraavana vuonna asemakaavaan tehtiin 

pieniä muutoksia Ruukintien länsipuolella. Fager laati myös Kiviruukin teollisuusalueen eteläosan 

ensimmäisen asemakaavan, joka vahvistettiin 25.4.1975. Fagerin ensimmäiset asemakaavat ovat vielä 

voimassa suuressa osassa Kiviruukin aluetta. 



 

 Alueen yleiskuvaus  

 
      

Alueen yrityksiä  

- Kutter Oy (aiemmin Autokorirakenne Oy) muutti Helsingin Vallilasta Kiviruukin alueelle

uusiin tiloihin vuonna 1977. Yritys  oli perustettu Helsingissä jo  vuonna 1929. Yritys toimi

alueella 1980-luvun lopulle saakka. (Kutter –  Puoli  vuosisataa suomalaista

autokoriteollisuutta) 

- Otavan  entisessä painotalossa toimii VTT:n bioruukki, joka laajenee uudisrakennuksella

vuonna 2019. 

- Alueen koillisosassa sijaitsee Sinebrychoffin pullottamorakennus vuodelta 1973.  

- Vuonna 1975  OY Oxygenol AB muutti uuteen tehtaaseensa Espoon  Kiviruukin alueelle. 

 
Kiviruukin  alue on  aktiivisessa käytössä oleva teollisuusalue, joka on  pääosin  rakentunut 1970-luvulla,  

mutta jota on täydennysrakennettu ja jonka rakennuskantaa on korjattu tähän päivään asti.   

Ruukintie, joka muuttuu  Tillinmäentieksi Kauklahdenväylän  puolella, muodostaa alueen  läpi kulkevan  

kokoojakadun, jonka  varteen  kooltaan  ja  rakennusiältään toisistaan  poikkeavat teollisuus- ja  

varastorakennukset  sijoittuvat. Rakennukset ovat käytössä  ja niiden piha-alueet ovat siistit.  

Ulkovarastointia tonteilla on vain vähän ja myös katualueet ovat hyvin hoidetut.  

Alueella on  säilynyt  vaihtelevia maastonmuotoja, kuten  kallioita,  jotka paikoitellen tukevat  

teollisuusarkkitehtuuria. Maaston  korkeuseron  vaihtelut rytmittävät teollisuusaluetta ja erityisesti  

alueen  katunäkymiä.  Alueen  luonnetta määrittelee  vahvasti sen sijoittuminen liikenteen  

solmukohtaan, valtaväylien risteysalueen läheisyyteen.  

Alueen  rakennuksissa on  nähtävissä teollisuusrakentamisen tyyppiesimerkkejä 1960-luvulta 

eteenpäin. Alueen  rakentuminen ajoittuu  yhteiskunnallisten murrosvaiheiden ohella rakentamistavan  

muutokseen.  Teollinen rakentaminen elementtirakenteineen  löi läpi voimakkaasti 1960- ja 1970-

luvuilla.  Rakennusten  sijoittumista on  ohjannut asemakaavassa Ruukintien mukaan  määritelty  

koordinaatisto. Rakennusten  laatikkomaiset  massoitteluratkaisut toistavat kulmikasta  

aluerakennetta.  

Selvitysalueen viistoilmakuva. (Copyright © 2018 Blom) 



 

 

 

5.  Nostoja  eri aikakausien rakentamisesta 

Ruukinmestarintie 12  

Hammastahnoja valmistavan  Oy  Oxygenol Ab:n  uusi tehdas valmistui Kiviruukkiin  vuonna 1975.  

Rakennuksen  suunnitteli Arkkitehtitoimisto  Gripenberg & Co.  

Kahden rakennusmassan rinteeseen toteutettu ratkaisu on onnistunut.  Rakennus on sijoitettu lähelle  

katua ja huoltopiha sijoittuu  piiloon  rakennuksen taakse korkeammalle tasolle.  Rakennuksen  alin  osa  

on  paikalla valettua  betonia  ja  yläosa  vaakasuuntaista, siniseksi  maalattua profiilipeltiä.  

Pääsisäänkäynti  on  sisäänvedetty  kulmasta ja  pilaririvi korostaa  hienosti  rakennuksen  sisäänkäyntiä.  

Kookkaampaa rakennusmassaa kiertää nauhaikkunat nurkkien yli.  

Rakennuksessa toimii nykyisin useita eri yrityksiä.  



 

 

Ruukinmestarintie 7  

Ruukinmestarintien  kulmaukseen  valmistui  vuonna  1976  Arkkitehtuuritoimisto  Tarki  Liede Ky:n  

suunnittelema teollisuusrakennus. Rakennus on  tyypillinen 1970-luvun  elementtiteollisuusrakennus. 

Konstailematon  betonipintainen laatikko, jossa  on  puurakenteiset  nauhaikkunat ja vihreäksi  maalatut  

metallilistat  ja  -pellit. Rakennuksen maastoon  sijoittaminen on  onnistunut.  Tontin  katua v asten  oleva  

kallio  on  säästetty  ja sisäänkäynnille on  johdettu kulku  rakennuksen  kulmauksesta siten, että noustaan  

portaat  L-muotoiseen  katokseen.  Näkymä pohjoisen suunnasta kallion  päällä istuvalle rakennukselle 

on komea.  

Rakennuksessa toimii nykyisin Cityvarasto, joka vuokraa tiloistaan pienvarastoja.  
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Ruukinkuja 3  

Oy  Rakennusalan  Projektitiedosto  Ab  toimistorakennus valmistui Ruukinkujan  varteen vuonna 1988. 

Suunnittelu  alkoi vuonna  1986  ja  arkkitehtina  toimi  Arkitektbyrå Slotte & Schütz.  Rakennus on  

toteutettu elementtitekniikalla, mutta  arkkitehtuuri  edustaa  muutoin  ihanteiltaan 1980-lukua.  

Rakennuksen  sommittelu, symmetria,  materiaalit,  nurkkien käsittely  ja  muut  yksityiskohdat ilmaisevat  

vahvasti  post-modernia tyylisuuntaa.  Ruukintien suunnasta rakennus näyttäytyy  erityisen komeana  

kallion päältä.  

Toimistorakennus  on  poikkeava  käyttötarkoitus  teollisuusalueella. Oy  Rakennusalan  Projektitiedosto  

Ab, nykyisin  RPT Doku Oy,  on  rakennusalan  ja teollisuuden tietotoimittaja. Se tuottaa  yrityksille  

markkinatutkimuksia,  rakentamisen  markkinatietoja  ja tilastoja  sekä  osoitepalveluita. Lisäksi  yhtiö  

julkaisee  rakennusalan  johtavaa ammattilehteä  Projektiuutiset  sekä omakotirakentamisen  

erikoisjulkaisua Rakenna Oikein.  
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Kattilalaaksontie 1  

Etelästä  Kiviruukin  alueelle saavuttaessa  ensimmäinen teollisuusrakennus on  1983  valmistunut  

punatiilinen teollisuusrakennus, jonka  julkisivujen  aukotus ja kookkaat metalliset  varjostimet  

ikkunoiden päällä  tuovat  rakennukseen ilmettä. Sen  on  suunnitellut Ingenjörbyrå K. Hanson  &  Co.  

Taka-alalle jäävän  varastorakennuksen  on  suunnitellut C-O Backmans planeringsbyrå kb vuonna 1991.  

Rakennuksessa toimii nykyisin Oy  Piresma Ab, joka toimittaa  mm. liikuntavälineitä.  

Ruukinkuja 11  

Ruukinkujan  ja Ruukinmestarintien  kulmauksessa  on  Arkkitehtitoimisto  Virkkunen &  Co:n  

suunnittelemat ja vuonna 2002  valmistuneet  muuntamo ja sähkölaitos. Niissä on vahvoja  2000-luvun  

alun  arkkitehtonisia  tunnusmerkkejä;  julkisivuksi taipuva katto, vaakarimoitusta, harmaata terästä  

sinisin tehostein ja vapaampaa muotokieltä kaarevilla  julkisivuilla.   



 

 

6.  Johtopäätökset 

Kiviruukin  alueella  on  teollisuus- ja rakennushistoriaan  liittyviä  kulttuurihistoriallisia arvoja.  Kiviruukin  

alueen  kulttuurihistorialliset  arvot perustuvat teollisuustoimintaan, joka on  jatkunut alueella 1960-

luvulta lähtien.  Alueella  on  rakentamisajankohdalleen  tyypillisiä  teollisuusrakennuksia eri  

vuosikymmeniltä. Yhdessä ne muodostavat kerroksellisen kokonaisuuden, jossa  eri aikakaudet ovat  

hyvin tunnistettavissa.  

Teollisuushistorian  kannalta Kiviruukin  alue on  edustava esimerkki 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa  

syntyneestä  teollisuusalueesta,  joka  heijastelee  suomalaisessa  yhteiskunnassa  laajemminkin  meneillä  

olleita murrosvaiheita. Kaupungit kasvoivat, liikenneverkko  kehittyi ja teollistuminen syrjäytti  

maatalouden kansalaisten työllistäjänä. Rakentamisessa teollinen  rakentaminen ja  elementtiratkaisut  

mullistivat rakentamistavan.  

Alueen  rakennuskanta ei  pidä sisällään  ainutlaatuisia tai harvinaisia kohteita. Vahvasti toiminnallisesta  

lähtökohdista suunnitelluissa rakennuksissa on  kuitenkin  omaleimaisia, suunnitteluajankohdalle 

tunnusomaisia  piirteitä. Yhdessä ne  muodostavatkin  edustavan  katsauksen 1900-luvun  viimeisten 

vuosikymmenien  teollisuusrakentamisen  tapoihin  ja tyyleihin.  Alue  on  rakennuskannaltaan  ja  

mittasuhteiltaan vaihtelevaa, sen voidaan  katsoa kestävän  hyvin  tuleviakin  täydennysrakentamisen  

vaiheita.  

Espoon  kaupunkia suositellaan  inventoimaan  ennen alueen  rakentamista laadittavien  

asemakaavamuutosten yhteydessä  tämän  lausunnon  luvussa 5. esitetyt  1970-luvun  tyypillinen  

teollisuusrakennus Oxygenol-talo  (Ruukinmestarintie 12) ja RPT Doku  Oy:n  1980-luvun  

toimistorakennus (Ruukinkuja 3),  jos alue  merkittävästi muuttuu  metroaseman  rakentamispaineiden  

vuoksi.  

Liitteet:  

Paikkatietoaineisto  
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